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CAP. 1 PROCEDEE DE OBTINERE A SARURILOR ANORGANICE 
 

1.1. CLASIFICAREA PROCEDEEELOR DE OBŢINERE A SĂRURILOR 
ANORGANICE 

 
 Industria sărurilor anorganice utilizează în prezent o mare varietate de 
procedee de transformare a materiilor prime naturale şi sintetice în produse finite 
cu calităţi impuse de multiplele domenii de utilizare. Acestea conduc la o 
diversificare însemnată a liniilor industriale de obţinere a sărurilor. Cu toată 
acestea este posibilă, şi chiar necesară, clasificarea procedeelor, asigurând astfel o 
tratare unitară a proceselor tehnologice. În scopul clasificării proceselor 
tehnologice utilizate se pot lua în considerare diferite criterii cum sunt: procedeul 
de cristalizare utilizat, natura reacţiei chimice prin care se sintetizează sarea, 
natura şi ponderea proceselor componente din linia tehnologică. 
 În cursul de faţă criteriul adoptat este natura proceselor preponderente din 
linia tehnologică. Conform acestui criteriu procedeele de prelucrare a materiilor 
prime naturale şi sintetice pot fi grupate în: 
 a) procedee bazate pe procese mecanice de prelucrare a materiilor prime 
(exemple: sarea măcinată, sarea potasică); 
 b) procedee bazate pe procese fizice de prelucrare a materiilor prime 
(exemple: sarea cristalizată, soda cristalizată, clorura de calciu solidă, sulfat de 
sodiu anhidru, clorura de potasiu din silvinit); 
 c) procedee bazate pe procese fizico-chimice de prelucrare a materiilor 
prime. Aceste procedee conţin preponderent procese fizice dar în componenţa lor 
intră şi procese chimice ca procesul de descompunere termică a sării hidratate, a 
sării complexe anhidre sau hidratate din materia primă sau din produsul 
intermediar Exemple de tehnologii: soda densă din tronă prin procedeul calcinării 
şi prin procedeul dizolvării.  
 d) procedee bazate pe procese chimice de sinteză a sării din diferite 
materii prime. 
 Cu tot caracterul convenţional şi limitat al acestei clasificări ea prezintă 
avantajul unei prezentări treptate, de la simplu la complex, a proceselor. Numărul 
mare de tehnologii aplicate face imposibilă o trecere în revistă a tuturor 
procedeelor, însă prin alegerea unor exemple reprezentative pentru fiecare grupă 
de procedee se pot dobândi suficiente informaţii, care să faciliteze abordarea 
analizei şi sintezei tehnologiilor asemănătoare. 
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 Conform clasificării enunţate, primul grup de procedee tehnologice conţin 
preponderent procese mecanice ca: mărunţirea, sortarea, îmbogăţirea, etc., 
ordonate în aşa fel încât să ofere produsului calitatea impusă de beneficiar. În 
cadrul celui de al doilea grup de procedee sunt incluse procesele tehnologice în 
care calitatea produsului finit este asigurată în special de procesele fizice de 
prelucrare ca: dizolvarea, cristalizarea izohidrică, izotermă, adiabată, prin 
salefiere sau extracţia. În componenţa acestor linii tehnologice sunt prezente, 
bineînţeles, şi procese mecanice, dar în raport cu cele fizice au însemnătate mai 
mică în asigurarea calităţii produsului finit. Cel de al treilea grup de procedee 
include acele linii tehnologice în care alături de procesele fizice şi mecanice 
întâlnim un proces chimic în care sarea hidratată, simplă ori complexă sau sarea 
acidă se aduce, prin descompunere termică, sub o formă impusă, fie de procesul 
următor de prelucrare, fie de beneficiari.  Cel de al patrulea grup de procedee se 
referă la liniile tehnologice în care sarea anorganică se poate obţine numai pe 
baza unor procese chimice. Astfel de linii tehnologice se constituie, la scară 
industrială, ca linii complexe în care alături de procesele chimice în care se 
sintetizează sarea dorită, sunt prezente procese fizice, mecanice şi nu de puţine 
ori şi procese chimice. 
 Dacă se are în vedere natura procesului chimic unitar în care se 
sintetizează sarea din produsul finit, conform clasificării introduse de Calistru C 
s.a.se pot deosebi următoarele procese tehnologice chimice: 
 d1) procese (tehnologice) chimice bazate pe procesul chimic unitar 
amestecare moleculară - reacţie cu sau fără formare şi creştere de germeni 
(exemple: azotat de potasiu uz pirotehnic, sulfat de potasiu uz alimentar, carbonat 
de calciu precipitat); 
 d2) procese (tehnologice) chimice bazate pe procesul chimic unitar 
dizolvare - reacţie cu sau fără formare şi creştere de germeni (exemple: 
hipoclorit de sodiu, sulfiţi şi derivaţi, carbonat acid de sodiu, azotat de potasiu 
prin dublu schimb); 
 d3) procese (tehnologice) chimice bazate pe procesul chimic unitar 
adsorbţie-reacţie-dizolvare/desorbţie urmată sau nu de formare şi creştere 
de germeni (exemple: sulfat de magneziu, sukfat de aluminiu, sulfat de fier (II), 
sulfat de cupru (II), flurura de aluminiu şi derivaţi); 
 d4) procese (tehnologice) chimice bazate pe procesul chimic unitar 
adsorbţie-reacţie-formare şi creştere de germeni (exemple: clorura de 
aluminiu, clorura fiercică, clorura de titan, clorura de siliciu) 



 4 

 Atât în cadrul procedeelor fizice cât şi a celor bazate pe procese chimice 
un rol deosebit în asigurarea calităţii produsului finit revine procesului complex 
de formare şi creştere de germeni. 
 Compoziţia chimică şi granulometrică, ca indicator de calitate a produsului 
finit, fiind determinate de parametrii procesului de formare şi creştere de 
germeni, în analiza procesului tehnologic un rol hotărâtor se acordă analizei 
procesului fizic sau chimic în care se generează sarea cristalizată.fie din oţel sau 
din oţel protejat cu răşini epoxidice, fie din fontă. 

 
1.2. Soluţia apoasă de săruri. Solvent – solut/solvat. Concentraţia de 

echilibru. Suprasaturaţia. Indicatori ai calităţii soluţiilor 
 
 Soluţia este un amestec omogen de doi sau mai mulţi componenţi. 
Aceasta se deosebeşte de substanţa pură prin faptul că proprietăţile sale depind 
de compoziţie. Componentul care se găseşte în exces şi are punctul de topire 
mai scăzut sau posedă proprietăţi particulare în raport cu ceilalţi poartă numele 
de solvent. Ceilalţi componenţi ai soluţiei poartă numele de soluţi. Soluţiile 
apoase de săruri sunt soluţii ce posedă anumite particularităţi. În toate cazurile 
solventul este apa. Acesta este un solvent cu anumite caracteristici datorită 
proprietăţilor sale speciale, cum sunt: punct de fierbere ridicat, constantă 
dielectrică şi tensiune superficială foarte mari, entalpie de topire redusă, toate 
fiind consecinţa structurii sale, în care dipolii prezintă o asociere mai mult sau 
mai puţin stabilă. Solutul soluţiei apoase de săruri este o substanţă ce posedă 
entalpie şi temperatură de topire ridicată, volatilitate redusă, solubilitate mare 
în apă şi, ceea ce este mai important, posedă capacitate de ionizare. Această 
proprietate a sării face necesară ca, de fiecare dată, să se definească univoc 
componenţii soluţiei. De regulă, acei compuşi care în urma studiului nu sunt 
divizaţi poartă denumirea de componenţi. Ei pot fi ioni, asociaţii de ioni sau 
molecule. Uneori, pentru o definire mai accesibilă a soluţiei se apelează la 
componenţi care nu se găsesc ca atare în soluţie, dar pot fi determinaţi 
experimental sau calculaţi. De pildă, o soluţie ternară carbonat de sodiu, 
carbonat acid de sodiu şi apă nu conţine dioxidul de carbon ca atare. Cu toate 
acestea compoziţia ei se poate reda prin intermediul dioxidului de carbon total, 
determinabil gaz gravimetric sau gaz volumetric şi prin titrul direct determinat 
în prezenţă de fenolftaleină. 
 Prezenţa sării în apă alterează mult din proprietăţile apei pure. La 
contactul dintre sare şi apă, pe suprafaţa sării are loc adsorbţia dipolilor de apă. 
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Ionul în repaus poate reţine în primul strat de hidratare un număr mai mare de 
dipoli decât ionul în mişcare. Pentru ca numărul de hidratare să fie posibil de 
definit univoc s-au introdus o serie de noţiuni ca număr de hidratare static sau 
geometric şi număr de hidratare dinamic. Dacă numărul de hidratare geometric 
reprezintă numărul de dipoli care poate înconjura ionul, numărul de hidratare 
dinamic este definit ca fiind egal cu dipolii care însoţesc ionul în mişcarea de 
translaţie prin soluţie. Numărul de hidratare dinamic este cu atât mai mare cu 
cât legăturile ioni-dipoli sunt mai puternice decât cele dintre dipoli. In cazul 
când legătura dipol-dipol este mai tare decât intre ion şi dipol, ionul nu este 
hidratat. S-a demonstrat experimental că numărul de hidratare dinamic este 
invers proporţional cu raza ionului de aceeaşi valenţă. Deci, numărul de 
hidratare a litiului va fi mai mare decât a potasiului sau a unui anion 
monovalent voluminos ca iodul. Efectele electrostatice ale ionilor se manifestă 
şi dincolo de acel prim strat care defineşte numărul de hidratare. Tocmai 
acestui fapt se datorează modificarea comportării apei pure în comparaţie cu 
ceea a soluţiilor apose de săruri. Cu creşterea concentraţiei soluţiei apoase, 
deci spre domeniul saturaţiei sau la depăşirea acesteia, apar schimbări de 
structură în soluţie ce modifică şi proprietăţile acesteia. Iată de ce, în cazul 
soluţiilor apoase de săruri, extinderea metodelor de descriere folosite pentru 
soluţii ideale nu mai este posibilă, erorile introduse excluzând acest lucru. 
Proprietatea soluţiei reale diluate, saturate sau suprasaturate se determină 
experimental. Aceasta nu exclude, ca pentru anumite calcule tehnologice să nu 
se apeleze la relaţii de calcul de tipul relaţiei aditivităţii. Cum în această relaţie 
intervine totdeauna compoziţia soluţiei, exprimată în funcţie de mărimea care 
urmează a fi estimată, nu este lipsit de interes rememorarea modului de 
exprimare a concentraţiei şi a modalităţilor de trecere dintr-o exprimare în alta. 
 Compoziţia soluţiilor apoase de săruri, ca de altfel a majorităţii 
sistemelor omogene sau eterogene, se exprimă în mărimi intensive şi 
extensive. Cele intensive, moli, mase şi volume se utilizează la descrierea 
cantitativă a sistemelor în care participă aceste soluţii. Mărimile extensive care 
caracterizează atât proba cât şi soluţia în ansamblu se exprimă în unităţi de 
masă, molare, de volume, ca şi în concentraţii volumetrice, gravimetrice şi 
unităţi speciale. Modul de exprimare este ilustrat într-un exemplu.  
 Soluţia apoasă de săruri se poate obţine prin mai multe metode. În mod 
normal, o soluţie este rezultatul dizolvării sării în apă. Dar soluţii se pot 
obţine şi prin dizolvarea sării în soluţii diluate, prin diluarea soluţiei sau a 
suspensiei, prin concentrarea evaporativă sau prin amestecarea a două soluţii 
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de diferite concentraţii. O altă cale de generare a soluţiei este topirea hidraţilor. 
Deşi, prin topire, in genera, se obţine o topitură şi nu o soluţie, în cazul 
cristalohidraţilor încălzirea peste temperatura de transformare s-l conduce la 
soluţii. Dacă hidratul este stabil concentraţia soluţiei coincide cu cea a 
hidratului, în caz contrar, soluţia obţinută va fi mai săracă în sare ca hidratul. 
În afara acestor modalităţi, soluţii apoase se mai pot obţine în urma unor 
transformări izoterme eutectice, care se vor trata în cele ce urmează. 
 La contactul dintre cristalele solutului şi apă, dipolii acesteia sunt atraşi 
de ionii superficiali, neechilibraţi din punct de vedere electric. Dipolul adsorbit 
penetrează reţeaua solidului înconjurând ionul şi slăbind legăturile existente 
anterior. In urma acestui proces ionul se hidratează, capătă un grad de libertate 
în plus şi poate părăsi reţeaua. Prin părăsirea reţelei solidului, ionul ajuns în 
soluţie îşi desăvârşeşte hidratarea, ajungând la numărul de hidratare maxim. 
Acumularea ionilor hidrataţi în jurul solidului face ca să se creeze o diferenţă 
de concentraţie între concentraţia superficială şi ceea din volumul soluţiei. 
Această diferenţă devine forţa motrice a transportului de la suprafaţă în volum. 
După un timp, concentraţia soluţiei în întreg sistemul eterogen devine aceeaşi, 
situaţie caracterizată prin egalitatea vitezelor proceselor de distrugere şi 
refacere a reţelei cristaline a solidului. În acest moment, numărul de ioni care 
trece în soluţie este egal cu numărul de ioni care se reintegrează în reţeaua 
solidului. Concentraţia corespunzătoare acestei stări se defineşte prin 
concentraţie de echilibru sau de saturaţie. La această concentraţie încă mai 
există sarea, ceea ce face ca, din punct de vedere a sării, această situaţie să 
reprezinte de fapt solubilitatea sării în condiţiile de temperatură şi presiune 
date. Acest proces se poate reda sub forma “ecuaţiei caracteristice”: 
 

               HAM  H sl2l2s suspensieAMOOAM    (1.1) 
 

ce include procesul de solubilizare şi procesul de transport al ionilor prin 
volumul fazei continue. 
 Dacă faza solidă iniţială se consumă în urma procesului soluţia obţinută 
va avea o concentraţie diferită de ceea a soluţiei saturate. Ca urmare, generarea 
soluţiei nesaturate poate fi privită ca un proces de solubilizare urmat de unul 
de diluarea. Aceste procese pot fi redate simbolic prin ecuaţiile: 
 

           HAM       l2l2s OOHAM     (1.2) 
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lS      AMAM       (1.3) 

     
121 X X l,2X l,2saturat l2       OHAMOHAMOHAM  (1.4) 

 Procesele de transformare menţionate sunt însoţite de variaţia entalpiei. 
Astfel, ţinând cont de cele două procese – solubilizarea şi diluarea - variaţia 
entalpiei se calculează cu relaţia: 
 

 dilSd HHH       (1.5) 
 

Variaţia potenţialului chimic al sării AM în procesul de dizolvare se 
poate calcula cu relaţia: 

      l  00 lnlnln
S  l  AMAMAMd aRTaRTaRT    (1.6) 

Variaţia potenţialului chimic la p=ct se poate exprima prin relaţia: 
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   (1.7) 

 

Înlocuind variaţia potenţialului chimic se obţine variaţia coeficientului de 
solubilitate cu temperatura: 
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    (1.8) 

Această relaţie este cunoscută si sub forma: 

   2ctp  ln
RT
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S
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     (1.9) 

Funcţie de valoarea şi semnul entalpiei de solubilizare, solubilitatea sării 
poate să scadă, să crească sau să rămână nemodificată la variaţia temperaturii. 
În coordonatele T-XAM se deosebesc cele trei cazuri, fig.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Variaţia coeficientului de solubilitate cu temperatura: 
1-efect termic negativ; 2-efect termic nul; 3- efect termic pozitiv. 
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Curba de saturaţie împarte câmpul sistemului AM-H2O în două domenii, 
unul al soluţiilor nesaturate şi altul al suspensiilor. Soluţia saturată de 
temperatură constantă se poate obţine şi altfel decât prin dizolvarea sării. De 
pildă, prin răcirea unei soluţii nesaturate din domeniul 1, după un timp, punctul 
figurativ al soluţiei ajunge pe curba de echilibru 2. În acest moment sunt create 
condiţiile termodinamice de apariţie a fazei noi, solide. De cele mai multe ori 
însă, la atingerea temperaturii corespunzătoare saturaţiei (punctul Pe din fig. 2) 
nu se formează faza solidă, deci nu apare suspensia. Faza solidă va apare abia 
după o răcire avansată, respectiv după o subrăcire corespunzătoare punctului 
Pss, când diferenţa de temperatură este PssPe TTT   .Soluţia din punctul 

Pss, aflată la temperatura PssT , este mai bogată în sare decât soluţia saturată de 

aceeaşi temperatură 0X . Ca urmare, această soluţie este suprasaturată. 
Nivelul subrăcirii depinde de foarte mulţi factori, cum sunt natura sării, viteza 
de răcire, starea termică a sistemului etc. Ducând curba improbabilă a 
soluţiilor suprasaturate se obţine un nou domeniu ce delimitează din câmpul 
suspensiei un domeniu labil, în care sunt îndeplinite condiţiile termodinamice 
de formare a fazei, dar din considerente de ordin cinetic, fenomenul nu are loc. 
Domeniul cuprins între curba de echilibru şi curba limită a soluţiilor 
suprasaturate este unul metastabil, din care, oricând se poate separa sarea, 
deplasând punctul soluţiei spre curba de saturaţie, din 2L  în eL2  . 

 
Fig. 2. Reprezentarea schematică a celor trei domenii ale sistemului: 1-
soluţie; 2- domeniul metastabil; 3- domeniul suspensiei. 
 

Nivelul suprasaturaţiei se exprimă prin intermediul unor indicatori 
cantitativi, cum sunt: 
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- suprasaturaţia absolută, definită ca diferenţă dintre concentraţia 
soluţiei suprasaturate şi cea a soluţiei saturate, 
( e

AM
ss
AMa CCS  ); 

- coeficientul de suprasaturaţie definit ca raportul dintre 

concentraţia soluţiei suprasaturate şi a celei saturate, e
AM

ss
AM

S C
C

 ; 

- suprasaturaţia relativă, definită ca raport dintre suprasaturaţia 
absolută şi concentraţia de echilibru, 

1


 Se
AM

e
AM

ss
AM

e
AM

a
r C

CC
C
SS  . 

Mărimea domeniilor soluţiilor suprasaturate se estimează experimental, 
efectuând determinări analitice, fizico-chimice.  
 Domeniul soluţiilor suprasaturate depinde în ceea mai măsură de natura 
chimică a sării dizolvate. Pe baza cercetărilor efectuate van’t Hoff stabileşte 
următoarele reguli referitoare la soluţii suprasaturate: 

- stabilitatea soluţiilor suprasaturate ale sărurilor creşte pe măsura 
creşterii produsului valenţelor ionilor componenţi; 

- în cazul sărurilor cu acelaşi produs al valenţei ionilor, stabilitatea 
creşte cu creşterea numărului de molecule de apă ce întră în 
compoziţia hidratului; 

- gradul de suprasaturare creşte pe măsura scăderii solubilităţii sării; 
- soluţiile suprasaturate cele mai stabile sunt generate de sărurile ce 

prezintă un grad scăzut de simetrie a cristalelor sau prezintă mai 
multe modificări polimorfe. 
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CAP. 2. PROCESUL DE FORMARE ŞI CREŞTERE DE GERMENI. 
MECANISME. MODELE FIZICE. MODELE DE BILANŢ DE MASĂ ŞI 

DE BILANŢ TERMIC. INDICATORI. CONSUMURI SPECIFICE 
 

 Procesul complex de formare şi creştere de germeni este întâlnit în 
majoritatea proceselor industriale de cristalizare. Marea varietate de sisteme 
reale ca şi multitudinea de posibilităţi de influenţare prin proces a formării 
fazei noi impune o abordare cât se poate de unitară a ei. În acest scop în cele 
ce urmează se prezintă o analiză detaliată a procesului, fiind pus accentul pe 
evidenţierea complexităţii sale. 
 

2.1. MECANISME. MODELE FIZICE 
 
 Apariţia fazei noi din volumul soluţiei se realizează printr-un proces 
complex ce implică generarea suprasaturaţiei, formarea germenilor 
tridimensionali şi creşterea acestora până la nivelul cristalelor. Germenii sau 
nucleele reprezintă cele mai mici asociaţii de particule (ioni, atomi, molecule) 
cu structură cvasicristalină, stabile termodinamic deci, capabile de existenţă 
proprie. Formarea acestora din volumul fazei lichide continue se poate realiza 
spontan sau indusă de o suprafaţă existentă în sistem (particule inerte, peretele 
interior al aparatului sau suprafaţa agitatorului mecanic). În cazul aparatelor de 
cristalizare industriale, unde, de la bun început există cristale în contact cu 
soluţii suprasaturate, germenii tridimensionali pot fi rezultatul ciocnirilor între 
cristale, a acţiunii interfeţei cristalului sau a atriţiei (dezintegrării) cristalului. 
În lipsa oricărui interfeţe formarea germenilor este rezultatul unui şir de 
asocieri reversibile de particule. Imaginând asocierile ca nişte procese de 
transformare se poate elabora un mecanism simplu, bazat pe ciocniri multiple. 
Astfel, conform mecanismului din fig. 3., la început se formează dimeri, apoi 
din ce în ce mai multe particule se asociază, ajungând, în final, la un germene 
termodinamic stabil, care conţine n+1 particule. Dacă asocierile până la nivelul 
n de particule sunt reversibile, cele ce depăşesc numărul critic devin 
ireversibile.  
 

2 2 3 3 4

n-1 n n n 1 n 1 n 2

A A A   ; A A A ;  A A A ;
 A A A ; A A A :  A A A  

     

     
 

 
 Fig. 3. Mecanismul procesului de asociere a particulelor. 
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Germenii având un număr mai mic de particule se destramă dacă nu 

beneficiază de aport suplimentar de particule, pe când germenii supracritici se 
dezvoltă, ajungând la nivelul cristalelor. Numărul de particule din germenul 
critic ca şi dimensiunea acestuia se poate determina pa baza analizei 
termodinamice a procesului de formare de germeni.  
 Pe baza ecuaţiei (2.1), ce descrie procesul de formare de germeni, se 
poate definii variaţia entalpiei libere ,0

,.. TPgf G  compusă din variaţia entalpiei 

libere în procesul de formare a suprafeţei SG şi variaţia entalpiei libere în 

procesul de formare a fazei noi  G . 

 
        le lss sAMAMAM      (2.1) 

 
   AMSTPgf SGGG   AM

0
,.. n-    (2.2) 

 
Considerând germenul sferic se poate stabilii expresia razei şi suprafeţei 

externe în funcţie de numărul de particule asociate. Astfel, definind numărul 
de particule ca raportul dintre volumul germenului (Vg) şi volumul unei 
particule (Vm) rezultă: 

  
3

r 4 3
g

mm

g
AM VV

V
n


     (2.3) 

 

de unde:       
4

3r 3
g 

mAMVn
            (2.4) 

 
Înlocuind în relaţia (2.2) se obţine dependenţa dintre numărul de 

particule şi entalpia liberă a transformării: 
 

  n-  
4

34 AM

3
2

0
,.. AM

mAM
TPgf

VnG 


 





   (2.5) 

 
Derivând funcţia în raport cu nAM şi egalând cu zero se obţine relaţia de 

calcul a numărului de particule dintr-un germene critic, respectiv: 
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   3

32
m

3
V  32





cr
AMn      (2.6) 

Cunoscând că variaţia potenţialului chimic în procesul de formare a 
fazei noi se poate reda prin expresia: 

e
AM

ss
AMss

AMAM
e
AMAmAM a

aRTaRTaRT lnlnln 00     (2.7) 

Înlocuind raportul activităţilor prin coeficientul de suprasaturaţie 
rezultă: 

  AMAM RT  ln      (2.8) 
 

Ca urmare, variaţia entalpiei libere la formarea fazei noi va fi: 
 

      ln AMAM RTnG      (2.9) 

 
Înlocuind în relaţia (2.2) se obţine: 
 

  ln0
,.. AMAMTPgf RTnSG      (2.10) 

 
Cunoscând că 2

gr 4S  şi că numărul de particule dintr-un germene 

sferic se poate calcula cu relaţia: 

 
3

r 4 3
g* 

 AM
AM

AM
AM

AM
AM M

V
M
mn     (2.11) 

 
Expresia variaţiei entalpiei libere de formare a germenului sferic va fi: 

  ln
3

r 4
-r 4 *

3
g2

g
0

,.. AMAMTPgf RTG 


   (2.12) 

 
Valoarea razei critice se obţine prin anularea derivatei funcţiei 

0
,.. TPgf G , respectiv: 

  0ln48)( *20
,.. 




AMAMggTPgf
g

RTrrG
r

  (2.13) 



 13 

De aici se obţine relaţia de calcul a razei germenului critic: 
 

    
ln

2
*

AMAM

cr
g RT

r



      (2.14) 

 
Relaţia permite evaluarea mărimii germenilor în funcţie de temperatură, 

suprasaturaţie şi tensiunea superficială a lichidului. Cu cât temperatura şi 
suprasaturaţia sunt mai reduse cu atât germenul are dimensiuni mai mari. Se 
poate observa de-asemenea că suprasaturaţia este cu atât mai mare cu cât 
temperatura este mai mică şi tensiunea superficială mai mare. Apariţia 
germenului cu raza mai mare ca cea critică permite ca prin creştere să apară 
faza solidă, sistemul monofazic transformându-se într-unul bifazic, s-l. 
 Procesul de creştere a germenului şi ulterior a cristalului presupune 
transportul particulelor la suprafaţă şi înglobarea acestora în reţeaua 
caracteristică solidului. Dacă aportul de particule la suprafaţa germenului 
/cristalului se realizează prin difuzie, creşterea este mult mai complexă şi, de 
aceea, greu de descris. Modelele fizice care încearcă descrierea procesului de 
creştere a germenilor/cristalelor fac apel la o serie de ipoteze simplificatoare, 
cum sunt: 

- feţele în creştere sunt plane; 
- creşterea cristalelor se realizează pe direcţii perpendiculare pe feţe 

prin completarea succesivă a stratului monomolecular; 
- completarea stratului monomolecular se realizează prin deplasarea 

pe suprafaţa plană a cristalului a unui front a cărui înălţime este 
parametrul reţelei cristalului; particulele solutului se aşează în 
frontul de cristalizare în poziţiile cele mai favorabile din punct de 
vedere energetic, după cum este evidenţiată în fig. 4.; 

 

 
Fig. 4. Schema de completare a fronturilor. 
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- distanţa dintre două fronturi este caracteristică atât condiţiilor, cât 
şi naturii cristalului în creştere; 

- completarea frontului de cristalizarae începe în centrii de 
cristalizare. Aici particulele solutului se adsorb, formează asociaţii 
cvasicristaline, bidimensionale, capabile de existenţă proprie, 
numite germeni bidimensionali. La depăşirea numărului critic de 
particule dintr-un germene bidimensional, acesta va continua să 
crească. Funcţie de numărul de germeni bidimensionali de pe 
suprafaţa cristalului se pot distinge următoarele cazuri: 

  .- un singur germene care creşte în cele patru direcţii, numit şi 
model mononuclear; 
  - mai mulţi germeni bidimensionali, numit şi model polinuclear;  
  - modelul polinuclear modificat, care presupune că germenii 
bidimensionali acoperă suprafaţa cristalului sub formă de insule, între germeni 
nu există intercreşteri, creşterea se realizează simultan pe mai multe straturi. 
  Cu toate aceste simplificări, descrierea procesului de creştere de 
germeni se realizează dificil şi, nu de puţine ori, modelele matematice 
elaborate pe aceste modele fizice nu pot fi utilizate din lipsa posibilităţilor de 
determinare a constantelor cuprinse şi a coeficienţilor incluşi. De aceea, de 
cele mei multe ori, procesul complex de formare şi creştere de germeni, deşi 
este compus din cel puţin patru procese elementare, este considerat ca un 
proces macroscopic unitar de transformare. 

  




c.g.T      ----                    
Induc.

.g.---      ---f                    

LAM

 
 

Fig. 5. Structura procesului de formare şi creştere de germeni. 
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CAP. 3. PROCEDEE DE CRISTALIZARE 
 

 Obţinerea fazei solide din soluţii apoase se poate realiza prin mai multe 
metode După modul de generare a suprasaturaţiei se deosebesc următoarele 
procedee: 

- cristalizarea izohidrică; 
- cristalizarea izotermă; 
- cristalizarea adiabatică; 
- cristalizarea prin salifiere; 
- cristalizarea prin atomizare; 
- cristalizarea ca urmare a unei reacţii chimice. 
Indiferent de procedeul adoptat, cristalizarea se poate realiza 

discontinuu sau continuu. Regimul discontinuu este specific producţiilor mici 
şi medii, dar poate fi adoptat şi în cazul unor volume mari ale producţiei, dacă 
particularităţile sistemului le impun. Regimul continuu este caracteristic 
liniilor de mare tonaj, fiind aplicat în variate moduri, funcţie de natura 
sistemului solut-soluţie, regimul termic şi hidrodinamic. 
 Dacă alegerea regimului de funcţionare a sistemului depinde de volumul 
producţiei, productivitatea şi dotarea tehnică a instalaţiei, stabilirea 
procedeului de cristalizarea are în vedere, în principal, proprietăţile sării şi ale 
sistemului solvent-solut. Astfel, în cazul sărurilor cu variaţia nulă sau 
nesemnificativă a solubilităţii cu temperatura generarea suprasaturaţiei nefiind 
posibilă prin modificarea temperaturii, cristalizarea din soluţie va trebui să 
facă apel la alte metode de modificare a solubilităţii, cum sunt îndepărtarea 
solventului prin evaporare sau autoevaporare sau salifiere. În schimb, în cazul 
unor sisteme sare-apă, în care solubilitatea sării variază semnificativ cu 
temperatura se poate face apel la generarea suprasaturaţiei prin modificarea 
temperaturii. Funcţie de modul de modificarea a solubilităţii sării sunt 
cunoscute procedee de cristalizarea prin răcire şi procedee de cristalizare prin 
încălzire. Atomizarea, ca variantă de generare a suprasaturaţiei prin 
îndepărtarea practic totală a solventului este un caz limită a cristalizării 
propriu-zise, viteza de evaporare excesiv de mare elimină posibilitatea 
participării în proces a etapei de creştere de germeni, particula obţinută fiind 
rezultatul deshidratării picăturii atomizate. În fine, suprasaturaţia poate fi şi 
rezultatul unei reacţii chimice. Procese chimice unitare generatoare de fază 
solidă sunt amestecarea moleculară - reacţie -formare şi creştere de germeni 
sau dizolvarea-reacţie-formare şi creştere de germeni. 
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 Cristalizarea izohidrică, cunoscută mai frecvent sub numele de 
cristalizare prin răcire, este utilizată la separarea din soluţie a acelor săruri care 
prezintă variaţia semnificativă a solubilităţii cu temperatura, în sensul scăderii 
acesteia cu diminuarea conţinutului caloric al sistemului. În urma răcirii unei 
soluţii iniţiale, Po, situate în domeniul soluţiei nesaturate din fig. 6, funcţie de 
natura sării, faza solidă poate apare la diferite niveluri ale suprasaturaţiei 
critice. 

 
 

Fig. 6. Evoluţia sistemului şi a fazei lichide în cazul cristalizării sării AM 
prin răcire. 

 
În cazul în care nivelul suprasaturaţiei critice este practic nulă, faza nouă 

apare în momentul atingerii temperaturii de saturaţie. Din P1 sistemul se 
desface în două faze, solidul AM, ce evoluează pe perpendiculara în AM, şi 
soluţia saturată ce evoluează pe curba de echilibru, din P1 spre Pe. În cazul în 
care nivelul suprasaturaţiei critice este semnificativă (punctele P2 sau P3), faza 
solidă apare la o subrăcire moderată. Evoluţia soluţiei poate urma parcursul P2 

(P3)Pe sau ss
f32 )P(PP în funcţie de nivelul suprasaturaţiei remanente de la Tf. 

Un caz special prezintă sărurile care generează soluţii suprasaturate relativ 
stabile, când apariţia fazei noi este rezultatul unui proces îndelungat de 
inducţie. În astfel de situaţii suprasaturaţia critică extrem de mare conduce ca 
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la temperatura finală, sistemul din Pf să nu conţine încă fază solidă, acesta 

apărând ulterior, punctul figurativ al lichidului deplasându-se din fP  în ss
fP . 

 Indiferent de traseul fazelor, cantitatea de fază solidă se calculează pe 
baza bilanţului fazei solide. În acest scop se pleacă de la definirea procesului 
prin intermediul “ecuaţiei caracteristice” şi a procesului elementar de 
transformare: 
 

        222 LSL OHAMOAMnHOHAM   (3.1) 

 

                  22 SLL OAMnHOnHAM  (3.2) 

 
Concretizând legea conservării masei pentru faze şi sarea AM rezultă: 

     

                             
  0

LSL mmm 
   (3.3) 

     
*0*

0
22

AMOH
H
AMSAMOH XmXmXm     (3.3a) 

Dar masa apei din soluţia finală se poate calcula ca diferenţă dintre 
masa apei iniţiale şi masa apei din hidrat, respectiv: 

 

    )1(0
22

H
AMSOHOH Xmmm      (3.4) 

 
Înlocuind în ecuaţia (3.3) se obţine masa de fază solidă cristalizată: 

    
)1(

*

*0*
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H
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XXX
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    (3.5) 

Dacă faza solidă separată este anhidră, ecuaţia (3.5) capătă forma: 
 

    
*0*

0
2 








 AMAMOHS XXmm      (3.6) 

 Pentru obţinerea cristalelor de dimensiuni dorite se alege un regim 
termic şi hidrodinamic adecvat. Răcirea se poate realiza direct, apelând la 
fluide, gaze sau lichide, nemiscibile cu soluţia sau indirect. În acest caz agentul 
termic poate circula în interiorul suspensiei, în manta sau într-un schimbător 
exterior. În acest ultim caz, ce implică recircularea, se poate realiza răcirea fie 
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a suspensiei, fie numai a soluţiei, rămase în urma separării exterioare sau 
interioare a particulelor. 
 Cristalizarea izotermă, aplicată în condiţiile variaţiei nesemnificative a 
solubilităţii cu temperatura, presupune generarea suprasaturaţiei prin 
îndepărtarea solventului. Soluţia nesaturată la temperatura de evaporare, 
supusă concentrării, ajunge la concentraţia de saturaţie, îndepărtarea 
solventului putând conduce la cristalizarea sării AM. Sărurile care prezintă 
valori mici ale coeficientului de variaţie a solubilităţii cu temperatura rar 
generează soluţii cu nivele ridicate ale suprasaturaţiei. În această situaţie se 
poate considera că valoarea concentraţiei soluţiei finale este egală cu ceea de 
echilibru. În această ipoteză cantitatea de fază solidă cristalizată se calculează 
pe baza bilanţului fazelor, apei şi a sării. 

Definind “ecuaţia caracteristică” şi cele două procese elementare se 
poate concretiza legea conservării masei, obţinând: 

 
             2222 LSgL OHAMOAMnHOHOHAM   (3.7) 

   SL OHOH 22      (3.8) 

     SLL OAMnHOnHAM 22      (3.9) 

Bilanţul fazelor şi al sării are forma: 
 

              0
LSgL mmmm    (3.10) 

     AM
*0*

0
22

e

OH
H
AMSAMOH XmXmXm    (3.11) 

  Dar: 

    )1(
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0 H
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ev
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Înlocuind relaţia (3.12) în relaţia(3.11), se obţine: 
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Dacă sarea cristalizată este anhidră, masa solidului se calculează cu 
relaţia (3.14) în care raportul de masă are aceeaşi semnificaţie ca în relaţia 

precedentă ( 0

*

2

2
2

OH

ev
OH

OH
m

m
X  ). 

     )1( 22

**0*
0











ev

OH

e

AMAMOHS XXXmm    (3.14) 

Îndepărtarea unor cantităţi mari de solvent, în particular, de apă, este 
relativ costisitoare. Tocmai de aceea se apelează la procedee de cristalizare 
evaporative cu valorificarea căldurii vaporilor. În acest scop, se conectează în 
serie a mai multor evaporatoare, aburul secundar al treptei i fiind folosit ca 
agent termic în treapta i+1. Asigurarea unei forţe motrice a transferului termic 
în toate evaporatoarele impune diminuarea treptată a temperaturii de fierbere a 
soluţiei mume, ceea ce necesită, de fapt, micşorarea presiunii prin condensarea 
în corpul i+1 a vaporilor generaţi în corpul i. Prevenirea incrustării 
suprafeţelor de schimb de căldură este realizată printr-o circulaţie intensă a 
soluţiei, schimbătorul intern sau extern realizând de fapt supraîncălzirea, 
evaporarea apei având loc în spaţiul special destinat acestui proces. Aparatele, 
destinate procesului de cristalizare evaporativă, sunt variate ca formă, 
dimensiune şi hidrodinamică, diferind de evaporatoarele clasice printr-o serie 
de detalii constructive care asigură circulaţia adecvată a suspensiei sau 
clasarea particulelor înainte de evacuarea lor. Calitatea cristalelor este 
influenţată prin viteza de evaporare, regimul hidrodinamic, numărul de corpuri 
ca şi de adaosul unor componente modificatoare de habitus şi viteză de 
creştere de cristale. 
 În cristalizarea adiabatică suprasaturaţia este generată prin 
autoevaporarea solventului din soluţii fierbinţi, depresurizate, proces în urma 
căruia are loc şi răcirea sistemului. Dacă fracţia de solvent evaporată este 
suficient de mare, din soluţia suprasaturată cristalizează o parte din sare. 
Gradul de transformare a sării este dependentă, ca şi în cazul cristalizării 
izoterme, de cantitatea de apă eliminată. Aceasta, la rândul ei, depinde de 
diferenţa de presiune creată. În ansamblu, procesul de cristalizare adiabatică 
este descrisă prin aceleaşi ecuaţii ca şi procesul de cristalizarea izotermă, 
respectiv: 
         222 LSgL OHAMAMOHOHAM   (3.15) 

     22 SL OHOH      (3.16) 
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              SL AMAM     (3.17) 

Bilanţul fazelor şi al sării are forma: 
 

          0
LSgL mmmm     (3.18) 

   AM
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22
XmmXm OHSAMOH      (3.19) 

 
 Dar: 
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0 ev
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Înlocuind în relaţia(3.19) se obţine: 
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  Cantitatea de apă evaporată se calculează utilizând ecuaţia generală de 
bilanţ termic:  
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De aici: 
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   (3.23) 

Cristalizarea adiabatică se poate utiliza pentru acele săruri la care 
variaţia cu presiunea a temperaturii de fierbere a soluţiilor este relativ 
mică. Ca variante de realizare sunt cunoscute sisteme de cristalizare 
operate în întregime la presiune, o parte la presiune şi o parte la vid, ca şi 
sisteme operate integral la vid. Scăderea treptată a presiunii asigură un 
control riguros al nivelului suprasaturaţiei, fapt ce constituie o cale de 
influenţare a mărimii medii a populaţiei cristaline. În afara vitezei de 
eliminare a solventului şi, concomitent cu acesta, de răcire, modificarea 
mărimii medii populaţiei se realizează prin adoptarea unor regimuri 
hidrodinamice adecvate favorizării creşterii cristalelor în defavoarea 
lichidării suprasaturaţiei prin apariţia de noi germeni. Sunt cunoscute, de-
asemenea, şi alte metode de influenţare a calităţii cristalelor, cum ar fi 
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folosirea mai multor corpuri legate în serie, recircularea internă, clasarea 
înainte de evacuare, redizolvarea finelor etc. 

 Cristalizarea prin salifiere, se bazează pe proprietatea unor substanţe-
săruri, acizi, baze, solvenţi organici -, solizi, lichizi sau gazoşi, ca prin 
dizolvare în soluţia salină să modifice solubilitatea solutului, generând astfel 
suprasaturaţia sării. Salifiantul ideal este solubil în soluţie în larg interval de 
variaţie a concentraţiei, nu dizolvă solutul, este ieftin, neagresiv faţă de 
material şi mediu şi se regenerează uşor, fără mari consumuri energetice. 
Cantitatea de salifiant folosite ca şi masa sării cristalizate sunt dependente de 
calitatea soluţiei iniţiale şi concentraţia soluţiei rezultate. Consumul specific de 
salifiant este cu atât mai mare cu cât solubilitatea sării în soluţia finală este mai 
mare şi cu cât soluţia supusă cristalizării este mai diluată. În cazul utilizării 
unui salifiant solid, BM, pentru cristalizarea sării AM din soluţia binară AM-
H2O, procesul se poate descrie prin intermediul relaţiilor: 
 

        susp.22 OHBMAMAMBMOHAM SSL   (3.24) 

 

     LS BMBM      (3.25) 

 

                   SL AMAM      (3.26) 

Cantitatea de solid AM cristalizată se calculează cu relaţiile: 
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   (3.28) 

 
În cazul unui salifiant miscibil cu apa, când conţinutul de sare se 

exprimă raportând la suma solvent şi salifiant, masa sării separate se 
calculează cu relaţiile: 
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 salifiantAMAMOHSAM XXXmm  (3.29) 
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Efectuarea calculelor presupun cunoaşterea concentraţiei solutului şi a 

raportului salifiant/solvent. Acestea pot fi obţinute relativ uşor apelând la 
diagramele de echilibru în sistemele ternare corespunzătoare. Pe baza lor se 
poate determina şi consumul specific de salifiant, mai mult, chiar şi consumul 
specific minim care asigură fracţia maximă de sare cristalizată.  
 Acest procedeu are aplicabilitate în diferite sisteme reale, cum ar fi: 
cristalizarea unor substanţe termolabile cu modificarea nesemnificativă a 
coeficientului de variaţie a solubilităţii cu temperatura, când încălzirea ar 
conduce la descompunerea substanţei; cristalizarea unor substanţe anhidre, 
când salifiantul are şi caracter de deshidratant; cristalizarea concomitent cu 
purificarea, când salifiantul are capacitate de solubilizare a impurităţilor, ca şi 
în cazurile când se urmăreşte obţinerea unui spectru granulometric îngust. 
 Aparatele de cristalizare prin salifiere diferă relativ puţin de cele folosite 
la cristalizarea izohidrică. Pentru menţinerea unui nivel scăzut al 
suprasaturaţiei se foloseşte recirculare, mai ales în cazul salifianţilor cu viteză 
mare de dizolvare, sau adăugarea lentă a salifiantului, în caz că se lucrează 
discontinuu. 
 Îndepărtarea solventului dintr-o soluţie nesaturată sau saturată este 
întâlnită în cristalizarea prin atomizare. Formarea fazei solide din jetul de 
lichid, fin dispersat, care circulă în echicurent sau contracurent cu agentul 
termic gazos, are loc practic instantaneu. Particulele de solid apărute nu sunt 
rezultatul unui proces clasic de cristalizare sub gradient de suprasaturaţie, ci se 
formează prin asocierea solutului din picătură în urma îndepărtării cu viteză 
mare a solventului. Se poate afirma că în acest proces viteza de evaporare a 
solventului depăşeşte cu mult viteza de creştere a cristalelor. Dimensiunea 
particulelor depinde de mărimea picăturilor generate fie prin dispersare 
centrifugală fie cu ajutorul unor duze calibrate, cu sau fără ajutorul unui fluid 
auxiliar. Necesarul de agent termic se determină din bilanţul de masă şi termic. 
Acesta va trebui să asigure căldura necesară încălzirii picăturilor până la 
temperatura de fierbere şi căldura necesară evaporării apei. Atomizarea poate 
fi asimilată procesului de cristalizare izotermă, efectuată în condiţii de 
încălzire directă, dar condusă până la îndepărtarea completă a solventului. Din 
acest motiv atomizarea poate fi considerată o evaporare la limită, respectiv 
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evaporarea la sec. Descrierea cantitativă se face în mod similar ca în cazul 
evaporării, cu precizarea că, în acest caz, nu mai rămâne fază lichidă. Apelând 
la “ecuaţia caracteristică” şi procesele elementare de transformare se pot 
stabilii relaţiile de calcul a cantităţilor de solide rezultate, obţinând: 
 

        222 SgL OAMnHOHOHAM    (3.31) 

 

           (278)   2222 SLSL OAMnHOnHAMOHOH    (3.32) 

Cantitatea de sare cristalizată se calculează cu relaţiile:  
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Atomizarea este utilizată în multe tehnologii, atunci când procedeele 
clasice nu permit obţinerea în condiţii de eficienţă preconizată a sării. De 
asemenea, se aplică şi în cazurile când sarea are tendinţă ridicată de a forma 
cruste, ce ar împiedica un transfer eficient, în cazul când suspensia sare – 
soluţie saturată, obţinută prin cristalizare evaporativă, este extrem de agresivă 
faţă de materialul de construcţie a cristalizatoarelor. Aparatele de atomizare 
sunt, de fapt, nişte turnuri, cilindrico-tronconice, goale în interior, având la 
bază un buncăr cu închizător celular, iar la mijloc sau la partea superioară 
dispozitivele de dispersare. Lucrând în regim cald acestea sunt numai cu 
funcţionare continuă. 
 Cristalizarea prin perlare este o altă modalitate de a obţine fază solidă 
din soluţii. Cum perlarea este, de fapt, solidificarea sub gradient de 
temperatură, soluţiile trebuie să fie, în realitate, topituri de hidraţi congruenţi. 
Prin dispersarea soluţiei într-un curent de fluid, care are capacitatea de a prelua 
căldura fizică şi de transformare a picăturii, se realizează obţinerea unei 
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particule aproape sferice, monocristalină sau sub forma unui conglomerat 
policristalini. Procesul de perlare presupune dispersarea soluţiei /topiturii într-
un flux de fluid de răcire, capabil de a prelua căldura sensibilă a picăturii, 
căldura de cristalizare / solidificare şi căldura particulei până la temperatura 
finală, impusă de procesele ulterioare de condiţionare. Mărimea particulelor 
solide depinde, în principal, de mărimea picăturii şi de variaţia de volum în 
procesul de transformare l-s. Proprietăţile perlelor, cum sunt textura, 
rezistenţele mecanică la comprimare şi abraziune, stabilitatea formei etc. sunt 
dependente de raportul dintre viteza de răcire şi viteza de cristalizare. La viteze 
mici de răcire particula conţine grăunţi mari, pe când la viteze mari de răcire 
acesta va fi formată din grăunţi cristalini mici, conferind solidului o rezistenţă 
la comprimare mare şi aceeaşi pe toate direcţiile de încercare. Ca fluide de 
răcire se utilizează aer, aer condiţionat –purificat şi răcit, gaze inerte, dar şi 
diferite lichide nemiscibile cu apa, cum sunt fracţiunile petroliere şi unele 
hidrocarburi. 
 Cristalizarea ca urmarea unei reacţii chimice este des întâlnită in 
tehnologia sărurilor anorganice. Reacţia chimică este generatoarea 
suprasaturaţiei care se lichidează prin formarea de fază nouă sau creşterea 
cristalelor existente în masa de reacţie. În funcţie de starea de agregare a 
fazelor conţinând reactanţii cristalele pot fi rezultatul următoarelor procese: 

- amestecare moleculară-reacţie-formarea şi creşterea de germeni, 
ce implică faze fluide, gazoase sau lichide total miscibile; 

- dizolvare-reacţie-fcg, ce implică o fază lichidă şi una gazoasă sau 
solidă; 

- adsorbţie-reacţie-desorbţie-formare şi creştere de germeni de fază 
solidă, ce implică una dintre fazele reactant lichide şi alta solide. 

 Calitatea cristalelor rezultate este dependentă de procesele 
premergătoare cristalizării propriu-zise şi de parametri procesului de 
cristalizare. Aceştia, însă, nu pot fi stabiliţi fără a se ţine cont de influenţa lor 
asupra fazei de generare a suprasaturaţiei. Cum, de cele mai multe ori, 
parametrii favorizanţi ai reacţiei sunt improprii obţinerii unei anumite calităţi a 
fazei solide, stabilirea regimului termic şi hidrodinamic este rezultatul unui 
lung şir de investigaţii, ce privesc atât aspectele cantitative cât şi calitative ale 
procesului în ansamblul său. Reactoarele folosite, sunt, în principiu, ca cele 
utilizate în procesele chimice tip amestecare moleculară-reacţie, dizolvare-
reacţie şi adsorbţie-reacţie-desorbţie s-l. Modificările aduse acestora răspund 
noilor restricţii apărute odată cu faza nouă, ce variază de la caz la caz, care 
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însă trebuie să posede bune proprietăţi de deplasare în reactor. Sistemele de 
cristalizare pot fi operate discontinuu, semidiscontinuu şi continuu, funcţie de 
o serie de condiţii tehnico-economice date. În cazuri extreme, când procesul de 
cristalizare nu poate fi stăpânit suficient de bine, sau masa de reacţie impură, 
nu permite obţinerea calităţii dorite, cristalizarea fazei noi se poate realiza într-
o etapă ulterioară sintezei sării. În această situaţie, suprasaturaţia nu mai este 
generată chimic ci prin modificarea parametrilor P,T şi compoziţie. În afara 
variantelor chimice de cristalizare sunt şi situaţii când suprasaturaţia este 
generată într-un proces electrochimic. Formarea cristalelor este precedată deci 
de o serie de procese redox ce implică prezenţa unui electrod. Sarea apare într-
unul dintre spaţii sau după ce electrolitul părăseşte spaţiul respectiv. 
Reactoarele electrochimice care implică prezenţa fazei solide sunt mai 
complexe ca cele având numai faze fluide, prevenirea depunerii sării pe 
electrozi fiind una dintre condiţiile exploatării acestora. Aceste tipuri de 
reactoare au găsit utilitate în procesele de electrocoagulare, când prin 
intermediul unui proces de dizolvare anodică, se generează ionul necesar 
precipitării sării din sistem, asigurând astfel purificarea soluţiei sau, de ce nu, 
obţinerea sării dorite. În tab. 1 se prezintă câteva exemple de utilizarea a 
procedeelor de cristalizare menţionate în fabricarea sărurilor, iar în tab. 2 sunt 
prezentate câteva dintre aparatele industrialeă de cristalizare. 
 
Tabelul 1. Exemple de săruri obţinute prin procedeele de cristalizare 
prezentate. 
Procedeul de 
cristalizare 

Sarea cristalizată 

Cristalizare 
izohidrică 

Soda cristalizată, sulfatul de potasiu, azotatul de potasiu, 
sulfatul de magneziu, clorura de calciu hexahidratată, 
clorura de bariu, sulfatul de cupru, sulfatul feros, tiosulfatul 
de sodiu, fosfaţii mono, di şi trisodici etc. 

Cristalizare 
izotermă 

Sarea de bucătărie, clorura de magneziu, monohidratul 
carbonatului de sodiu, clorura de calciu anhidră, sulfatul de 
amoniu etc. 

Cristalizare 
prin salifiere 

Sulfatul de sodiu, clorura de sodiu, sulfatul feros, fosfatul 
monopotasic, sulfatul dublu de fier şi potasiu, fosfatul 
monopotasic etc. 

Cristalizarea 
adiabatică 

Clorura de potasiu, sulfatul de sodiu, azotatul de amoniu 
etc. 
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Cristalizarea 
prin atomizare 

Sulfatul de sodiu, tripolifosfatul de sodiu etc. 

Cristalizare 
prin perlare 

Soda perlată, azotat de amoniu, clorură de calciu dihidrat, 
polifosfaţii de amoniu etc. 

Cristalizarea 
prin generarea 
chimică a 
suprasaturaţiei 

Clorura de amoniu, sulfatul de potasiu, sulfatul de amoniu, 
sulfatul de sodiu, carbonatul acid de sodiu, carbonatul de 
calciu, azotat de potasiu, dicromat de potasiu, hidroxiapatita 
etc. 

 
Tabelul 2. Tipuri de aparate pentru cristalizare industrială. 

DENUMIRE SCHIŢA 
1. Aparate pentru cristalizare adiabatică 

Cu clasare şi 
redizolvare a 
particulelor fine 

 

 
Cu recirculare şi 
clasare internă în 
strat fluidizat a 
particulelor 

 



 27 

2. Aparate pentru cristalizare izohidrică cu răcire indirectă 

 
În strat fluidizat 

 

 
Cu agitator 
vertical tip 
ancoră 

 
 
Cu tambur 
rotativ pentru 
topituri de 
săruri 
congruente 
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3. Aparate de cristalizare  izohidrică cu răcire indirectă. 

 
Cristalizatorul 
Cerny 

 
 

4. Aparate pentru cristalizare izotermă (eaporatoare) cu circulaţie 
naturală. 

 
Cameră de 
încălzire internă 

 
5. Aparate pentru cristalizare izotermă (evaporatoare) cu  circulaţie 
forţată 

 
Cameră de 
încălzire internă 
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Cameră de 
încălzire externă 

 
6. Aparate pentru cristalizare prin  atomizare. 
 

 
7. Reactoare pentru cristalizare. 
 
Reactor 
continuu de 
cristalizare a 
sulfatului de 
amoniu. 
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Cap. 4. PROCEDEE DE OBTINERE A SARURILOR 
ANORGANICE BAZATE PREPONDERENT PE PROCESE 

MECANICE 
 
  4.1. PROBLEME GENERALE 
 În multe domenii ale economiei naţionale, calitatea impusă sărurilor 
anorganice este satisfăcută de către o serie de minerale naturale. Astfel în 
agricultură, industria alimentară, în construcţii, în industria extractivă se 
utilizează săruri de provenienţă naturală cu un grad relativ redus de prelucrare. 
 În funcţie de gradul de participare al componentului principal, dar mai cu 
seamă de natura şi proprietăţile minereului, complexitatea proceselor de 
prelucrare diferă foarte mult. 
 Astfel, în cazul minereurilor monominerale sau a celor care au un conţinut 
foarte mare de mineral util, prelucrarea ulterioară extracţiei constă în mărunţire, 
clasare şi ambalare. 
 Zăcămintele poliminerale în care mineralele constituente formează 
amestec mecanic de cristale de diferite dimensiuni, având un conţinut variabil de 
component util, pot fi prelucrate într-o linie tehnologică relativ simplă conţinând 
alături de procesele de mărunţire, clasare o serie de procese de 
concentrare/îmbogăţire. Îmbogăţirea presupune separarea sterilului de util printr-
o serie de procese mecanice bazate pe diferenţa proprietăţilor fizice a mineralelor 
constituente: densitatea, susceptibilitatea magnetică, gradul de umectare, 
încărcare electrostatică, etc. 
 În funcţie de proprietăţile mineralelor componente, de calitatea materiilor 
prime şi aceea a produsului finit, rezultă o linie tehnologică de o anumită 
complexitate, cuprinzând unul sau mai multe procese de concentrare. 
 Se menţionează că minereurile poliminerale în care componenţii se găsesc 
sub formă de soluţii solide sau amestecuri omogene stoichiometrice nu pot fi 
prelucrate prin procedee mecanice, deoarece nici una din proprietăţile specifice 
nu permit separarea sărurilor componente între ele. În cazul acestor materii prime 
prelucrarea mecanică oferă doar o concentrare a soluţiei solide sau a amestecului 
salin stoichiometric şi, ca urmare, ea este urmată de un ansamblu de procedee 
fizice, care permit separarea sărurilor din amestecuri. 
 În continuare, folosind exemple concrete, se prezintă câteva variante 
tehnologice de obţinere a sărurilor prin procese mecanice 
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4.2. TEHNOLOGIA SARII POTASICE 
 
 Sarea potasică destinată industrializării sau ca sursă de oxid de potasiu în 
îngrăşămintele compuse sau complexe se obţine din minereurile de silvinit prin 
procedee mecanice sau prin procedee fizice. 
 Silvintul cu un conţinut de circa 15 ... 25 % KCl, 70 ...75% NaCl şi alte 
minerale însoţitoare ca: silicea, argile, gips etc., este un amestec mecanic de 
cristale de clorură de sodiu şi clorură de potasiu. Proprietăţile diferite ale celor 
două cloruri (densitate, susceptibilitate magnetică, încărcare electrostatică, 
capacitate de umectare) fac posibilă separarea lor din minereu cu condiţia ca 
mărunţirea să se realizeze la nivelul impus de posibilitatea dislocării cristalului de 
silvină din cel de halit înconjurător. 
 Ca urmare, etapa măcinării, deşi nu realizează singură, calitatea impusă 
solidului, reprezintă o fază determinantă a procesului tehnologic în ansamblu. 
 Sfărâmarea şi măcinarea minereului, efectuate după schemele impuse de 
necesitatea unui consum minim de energie, se realizează cu ajutorul următoarelor 
tipuri de maşini: 
 - concasor cilindric ca valţuri cu raportul de mărunţire, Rm = Do/d, cuprins 
între 5/1 ... 6/1; 
 - moară cu ciocane cu raportul de mărunţire de 12:1; 
 - mori cu corpuri de rostogolire sau mori cu bile, cu raportul de mărunţire 
de 100:1; 
 - dezintegratoare cu disc rotativ şi bolţuri, cu Rm 50 (100)/1. 
 În condiţiile când metodele de separare şi concentrare o permit, măcinarea 
finală se realizează pe cale umedă folosind mori cilindrice cu bile sau cu corpuri 
cilindrice. Dacă procedeul de separare - concentrare nu permite măcinarea 
umedă, mai puţin energofagă ca cea uscată, se apelează la măcinarea uscată, care 
însă se adoptă şi se proiectează astfel încât să asigure calitatea populaţiei 
cristaline la un consum minim de energie. 
 Separarea clorurii de potasiu de clorura de sodiu şi de impurităţi se poate 
realiza într-o mare varietate de tehnologii, bazate pe diferite procedee de 
îmbogăţire. 
 

 Obţinerea sării potasice prin îmbogăţire gravitaţională 
 

 Conform schemei bloc a procesului tehnologic din fig. 7 materia primă se 
supune mărunţirii într-o instalaţie compusă dintr-un concasor şi o baterie de mori 
cu ciocane. Amestecul rezultat în urma măcinării în circuit închis se supune unei 
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spălări pe ciur/sită vibratoare, utilizând ca fluid de spălare soluţie saturată de 
clorură de potasiu decantată. Solidul umed, spălat se amestecă cu o suspensie de 
magnetită, cu rol de colector şi apoi se supune hidrociclonării. Suspensiile 
conţinând clorură de potasiu sunt supuse unei separări pe sită. Clorura se spală pe 
sită, apoi se filtrează, rezultând după uscare un concentrat cu 90 % KCl. 

Cernere

Silvinit

Concasare

Măcinare

Amestecare

Spălare

Amestecare

Decantare

Sol. sat

Argile

Soluţie
retur

Soluţie de
magnetită

Hidrocilonare

FLR

Spălare
pe FLR

FLR

FLR

Sol. mamă

Turtă

Concentrat cu 90% KClSpre o
nouă
prelucrare

F
ig 7. Schema bloc a procedeului de obţinere a  clorurii de potasiu prin 

îmbogăţire gravitaţională 
 

 Reziduurile colectate la hidrociclonare, filtrare, spălare se prelucrează într-
o linie asemănătoare concentrării gravitaţionale, rezultând un produs intermediar 
cu circa 28 % KCl, care se poate recirculă în tehnologia mamă. 
 

 Obţinerea sării potasice prin separare şi îmbogăţire electrostatică 
  
 Conform schemei bloc din fig. 8 minereul potasic este supus în prima fază 
unei mărunţiri în mai multe trepte, obţinând un amestec polidispers cu diametrul 
particulelor sub 2 mm. Această dimensiune limită depinde de natura minereului, 
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fiind determinată de dimensiunea microcristalelor de halit şi silvină. Pentru ca 
proprietăţile electrice să fie mai pronunţate, amestecul polidispers este activat 
termic, printr-o calcinare la temperaturi ridicate (573 ... 973 K) urmată de o răcire 
bruscă la 373 ... 473 K. Ansamblul astfel pregătit trece în direcţie verticală într-un 
câmp electric de înaltă tensiune separându-se fracţia cu 75 % KCl. Rezidiul 
primei separări se trece din nou prin câmp electric rezultând un concentrat de 25 
... 28 % KCl şi rezidiul halitic cu max. 5 % KCl. 

 

Cernere 

Silvinit 
28% KCl 

Concasare 

Măcinare 

S.E.S 

Rezidii 5% KCl 

Gaze de 
ardere 

d2 mm 
Calcinare I 

la 573-973 K 

S.E.S 

Produs cu 75% KCl 

Calcinare II 
 

Gaze de 
ardere 

Răcire II 
 

aer 

S.E.S 

S.E.S S.E.S 
Produs cu 95% 

KCl 

Răcire I 
la 373-473 K aer 

d2 mm 

 
Fig. 8. Schema bloc a procedeului de obţinere a sării potasice prin 
separare/concentrare electrostatică.(S.E.S – separare electrostatică) 

 

 Concentratul cu 75 % KCl se supune unei noi etape de activare termică 
urmată de o nouă cascadă de separare electrostatică rezultând  concentratul cu 95 
% KCl şi rezidiul recirculabil în faza de sfărâmare - măcinare. 
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CAP. 5. PROCEDEE DE OBTINERE A SARURILOR 
ANORGANICE BAZATE PE PROCESE FIZICE 

 
 În condiţiile existenţei sării solicitate în materia primă naturală sau 
sintetică obţinerea produsului finit, la calităţile cerute de beneficiari, se poate 
realiza prin aplicarea unor tehnologii conţinând preponderent procese fizice de 
prelucrare. Procesele fizice sunt folosite pentru obţinerea sării atât din materii 
prime monominerale cât şi din cele poliminerale. În majoritatea cazurilor, după 
mărunţirea materiilor prime, acestea se supun unui proces de dizolvare controlată 
folosindu-se solvenţi apoşi sau neapoşi. După separarea insolubilelor, soluţia 
limpede obţinută se supune, eventual după o purificare, unor procese fizice de 
cristalizare (izotermă, izohidrică, prin salifiere, prin atomizare), rezultând sarea. 
 În figura 9 se prezintă variantele posibile de aplicat pentru obţinerea 
sărurilor din materii prime solide sau din soluţii. În figură s-au prezentat 
procesele simple şi posibilităţile de combinare a acestora.  

 
Fig. 9. Schema bloc de principiu privind prelucrarea prin procese fizice a 

materiilor prime naturale, solide ori soluţii. 
 

 Stabilirea tehnologiei concrete, respectiv a succesiunii proceselor fizice şi 
mecanice de prelucrare a materiei prime se realizează pe baza analizei 
echilibrului de faze în sistemele simple - binare, ternare, cuaternare - sau 
complexe. Pe baza analizei echilibrului rezultă schema bloc de principiu a 
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procesului tehnologic. Tehnologia propriu-zisă rezultă după o cercetare 
experimentală la scară de laborator, pilot sau industrială. 
 Varietatea mare de materii prime, multitudinea de posibilităţi de 
combinare a proceselor fizice, regimul tehnologic diferit generează un larg 
evantai de tehnologii concrete. În cele ce urmează se exemplifică, printr-o serie 
de tehnologii reprezentative, procedeele fizice de obţinere a sărurilor. Exemplele 
selectate pe criteriul complexităţii sistemului şi a metodei de cristalizare adoptată, 
oferă informaţiile suficiente pentru însuşirea procedeelor de fabricare a sărurilor 
şi chiar pentru conceperea unor linii tehnologice asemănătoare. 
 

5.1. TEHNOLOGIA SODEI CRISTALIZATE 
 

 Sub denumirea de sodă cristalizată se fabrică produsul al cărui 
component principal este decahidratul carbonatului de sodiu (Na2CO3 10H2O). 
Carbonatul de sodiu decahidratat cristalizează din soluţie sub forma unor 
cristale mari, monoclinice şi transparente, stabile până la 305,5 K şi uşor 
solubile în apă. Soda cristalizată este o sare solidă mai pură decât soda 
calcinată şi prezintă o viteză de dizolvare în apă rece mult mai mare ca soda 
anhidră. Din această cauză înlocuieşte soda calcinată la prepararea flotelor de 
spălare în industria textilă. 
 La fabricarea sodei cristalizate se utilizează ca materii prime soda 
calcinată, soda brută, obţinută prin calcinarea tronei, precum şi soluţiile de 
carbonat de sodiu, obţinute prin debicarbonatarea umedă a suspensiilor de 
bicarbonat brut. Singurul procedeu aplicat la fabricarea decahidratului este cel 
bazat pe cristalizarea prin răcire a Na2CO3 10H2O din soluţii de carbonat de 
sodiu, preparate din materiile prime menţionate. Analizând echilibrul l-s în 
sistemul binar Na2CO3-H2O (fig. 10) se constată că domeniul de existenţă a 
decahidratului este între 275,1 - 305,1 K, iar concentraţia maximă a soluţiei 
saturate în decahidrat este 32,86 %.  

Utilizarea soluţiilor cu concentraţia iniţială mai mare ca 29-30 % este 
evitată, deoarece acestea generează prin răcire suspensii consistente, greu de 
vehiculat. Alegerea compoziţiei iniţiale a soluţiei supuse răcirii se face ţinând 
cont de temperatura finală la care se realizează răcirea şi de raportul solid 
/lichid al suspensiei, redat grafic de conoda L2P2H2, raport determinat de 
sistemul de cristalizare adoptat. În funcţie de acestea se calculează compoziţia 
soluţiei iniţiale, respectiv coordonata punctului P1. 
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Fig. 10. Politerma sistemului Na2CO3-H2O DH - decahidrat; HH - 

heptahidrat; MH - monohidrat. 
 

Se aplică regula pârghiei, scrisă pentru conoda de separare a 

decahidratului. Astfel, în cazul raportului  
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 De aici, rezultă:  
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 Soluţiile corespunzătoare punctului P1 se pot obţine prin dizolvarea 
sodei calcinate în apă (conoda OP1S), prin dizolvarea sodei în soluţie mumă 
retur (conoda L3P1S) sau prin evaporarea unei soluţii diluate (P0) (conoda 
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OP0P1). În cazul când se utilizează ca materie primă soda calcinată procesul 
ciclic de obţinere a decahidratului comportă următoarele etape:  

- obţinerea soluţiei iniţiale prin dizolvarea în solutie retur a sodei; 
-  condiţionarea soluţiei; 
- cristalizarea prin răcire; 
-  separarea cristalelor prin centrifugare. 

 Folosind diagrama sistemului binar se poate calcula raportul de 
recirculare, raportul sodă/apă şi raportul sodă/solutie mumă. Scriind bilanţul 
global al ciclului L3P1P2L2, se obţine: 
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Bilanţul în procesul de separare a decahidratului are forma: 
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Din relaţia (5.5) se poate exprima necesarul de soluţie supusă 
cristalizării şi apoi debitul soluţiei mume, obţinând: 
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Având aceste cantităţi calculate se pot determina raporturile de 
amestecare, rezultând: 
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În condiţiile recirculării soluţiei mume L2 schema bloc a procesului 
tehnologic are forma prezentată în fig. 11. La obţinerea industrială a 
decahidratului, soluţia iniţială se prepară astfel încât, să se asigure un raport 
lichid/solid la cristalizare cuprins între 1...4. Deoarece soda conţine alături de 
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Na2CO3, clorură de sodiu, carbonat acid de sodiu şi compuşi ai fierului, soluţia 
iniţială este purificată. Pentru îndepărtarea fierului, ionii Fe2+ sunt oxidaţi la 
Fe3+cu soluţie de hipoclorit de sodiu. Ionii de Fe3+ formează cu ionii OH-, 
proveniţi din hidroliza Na2CO3 precum şi din soluţia de hipoclorit, hidroxidul 
de fier (III), solid. Concentraţia ionilor HCO3

-, care au efect negativ asupra 
vitezei de cristalizare, este diminuată prin alcalinizarea soluţiei. Soluţia tratată, 
având temperatura de circa 333 K, se supune procesului de separare a 
impurităţilor solide prin decantare ori filtrare. Soluţia limpede obţinută se 
supune cristalizării decahidratului.  
 

 
Fig. 11. Schema bloc a procesului tehnologic de obţinere a decahidratului 

din sodă calcinată. 
 

Pentru a obţine cristale de dimensiuni mici se utilizează aparatele de 
cristalizare prevăzute cu agitare. În ultima vreme, pentru mărirea 
productivităţii, s-au introdus aparate continui, cu circulaţia forţată a suspensiei. 
Reglarea dimensiunilor particulelor se face prin introducerea de adaosuri de 
sulfat de sodiu (maxim 2% în soluţia P1) ori a unor substanţe tensioactive. 
Pentru a preveni încrustarea suprafeţei de transfer de căldură se evită 
diferentele de transfer termic mai mari de 4 K. Suspensia rezultată din 
cristalizoare se supune centrifugării până la un conţinut de 1-2% soluţie mumă, 
după care solidul se ambalează. Purificarea de clorură de sodiu nefiind 
posibilă, reducerea conţinutului de NaCl din produsul finit se realizează prin 
evitarea recirculării soluţiei mume impurificate peste limitele admise. De 
aceea, o parte din soluţie purjează, aceasta fiind destinată altor consumatori. 
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5.2. TEHNOLOGIA CLORURII DE CALCIU DIN SOLUŢIA 
REZIDUALĂ 

 
 Proprietăţi. Utilizări. Clorura de calciu anhidră este o sare albă, cu 
densitatea 2512 kg/m3, având Ttopire =1038 K, iar temperatura de fierbere, Tf , 
este de 1873 K. Clorura de calciu este higroscopică, reţinând apa chiar peste 
cantitatea necesară formării hidraţilor stabili. Este solubilă în apă, formând în 
sistemul CaCl2-H2O patru hidraţi incongruenţi (cu 6, 4, 2 şi 1 molecule de 
apă), fig. 12. Domeniile de existenţă a hidraţilor şunt prezentate în fig. 86. 
Hidratul cu 4 molecule de apă prezintă trei modificaţii polimorfe    si , .  

 
Fig. 12. Politerma sitemului CaCl2-H2O  

1 - gheaţă + liq; 2 - CaCl26H2O + liq; 3 - gh. + CaCl26H2O; 4 - CaCl24H2O + 
liq;  5 - CaCl26H2O+CaCl24H2O; 6 -CaCl22H2O + liq; 7 - CaCl24H2O + 

CaCl22H2O; 8 - CaCl22H2O+CaCl2H2O; 9 - CaCl2H2O + CaCl2; 10 - 
CaCl2H2O + liq. 

 
 Clorura de calciu se utilizează în multe domenii de activitate din 
economie. Datorită afinităţii pentru apă se utilizează pentru stabilizarea 
drumurilor nepavate, reţinerea prafului, condiţionarea aerului. Cu apa 
formează un eutectic la temperatură foarte scăzută (sub 223 K) fapt ce face 
posibilă utilizarea soluţiilor de clorură de calciu ca solă de răcire, agent de 
deszăpezire a drumurilor şi a aerogărilor. Datorită acţiunii chimice asupra 
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lianţilor hidraulici, clorura de calciu se utilizează ca accelerator de întărire a 
betoanelor, ca adaos la obţinerea betoanelor termoizolante sau a unor materiale 
de construcţii cu rezistenţă ridicată în medii de sulfură şi sulfat. Clorura de 
calciu îşi găseşte utilizare şi la fabricarea lichidelor de forare. In industria 
chimică se utilizează la fabricarea calciului metalic, a clorurii de bariu, a 
îngrăşămintelor, în tratarea apelor industriale. Este utilizată şi în industria 
petrochimică, în industria alimentară şi farmaceutică. Ca agent de reţinere a 
apei se foloseşte pentru deshidratarea lichidelor organice (eter, benzen) şi 
pentru uscarea gazelor, mai puţin a amoniacului cu care formează un complex 
cu 8NH3. Mai poate fi utilizată drept catalizator în sinteze organice, ca material 
ignifug pentru impregnarea lemnului şi a ţesăturilor, şi de asemenea, ca sursă 
de clor în procesul de prăjire clorurantă din industria metalurgică.  
 Funcţie de destinaţie, clorura de calciu se livrează sub formă de soluţie 
cu 23-25 % CaCl2 sau 38-40 % CaCl2, clorură de calciu hexahidrat, clorură de 
calciu dihidrat (fulgi, pilule, granule) şi clorură de calciu anhidră (aglomerat, 
praf, brichete).  
   

Metode de obţinere 
 Alături de procedeele bazate pe descompunerea materiilor prime 
naturale (calcare, dolomite) ori sintetice (var) cu acid clorhidric sintetic sau 
rezidual (din industria produselor organice clorurate) clorura de calciu se 
obţine prin prelucrarea soluţiilor reziduale din industria sodei calcinate.  
 
PROCEDEUL DE PRELUCRARE A SOLUŢIILOR REZIDUALE DIN 

INDUSTRIA SODEI CALCINATE 
 

 Disponibilităţile mari de soluţii reziduale ale instalaţiilor de sodă 
calcinată fac posibilă obţinerea, atât a soluţiilor concentrate de clorură de 
calciu, cât şi a diferitelor produse solide ca: clorura de calciu cristalizată (cu 
şase molecule de apă şi cu două molecule de apă), clorura de calciu anhidră. 
Soluţiile reziduale din industria sodei amoniacale conţin, alături de clorura de 
calciu (cca. 15 %) şi clorură de sodiu (cca. 7 %), o serie de impurităţi solide 
(CaSO4, CaCO3, CaO, Ca(OH)2) cât şi dizolvate (Na2SO4, CaSO4, Ca(OH)2). 
Pentru obţinerea soluţiilor concentrate (cu peste 25 % CaCl2) sau a diferitelor 
produse tehnice conţinând clorură de calciu, soluţia reziduală se purifică, 
eliminând în primul rând impurităţile insolubile şi cele sub formă de hidroxid 
şi oxid de calciu. În acest scop, soluţia reziduală se carbonatează, transformând 
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oxidul şi hidroxidul de calciu în carbonat de calciu, puţin solubil în soluţia de 
cloruri. După îndepărtarea impurităţilor insolubile, soluţia filtrată poate fi 
considerată ca o soluţie ternară CaCl2 - NaCl - H2O, cu raportul masic 
CaCl2/NaCl = 2.  În vederea stabilirii posibilităţilor de separare a clorurii de 
calciu din această soluţie, se studiază echilibrul l-s în sistemul ternar CaCl2-
NaCl-H2O. Construind izotermele de solubilitate ale sistemului CaCl2-NaCl-
H2O la diferite temperaturi (fig. 13) se constată că, eutonicele ternare ale 
sistemului sunt sărace în NaCl şi bogate în CaCl2.  

 
Fig. 13. Reprezentarea procesului de evaporare în sistemul 

 CaCl2-NaCl-H2O (DH - dihidrat). 
 
Datorită solubilităţii mai reduse a clorurii de sodiu, la concentrarea soluţiei 
ternare, prin procedeul evaporativ, se va separa din sistem NaCl, rămânând o 
soluţie eutonică bogată în CaCl2. Alegere regimului de lucru în procesul de 
evaporare, se face ţinând cont, atât de consumul specific de combustibil, cât şi 
de compoziţiile eutonicelor la diferite temperaturi. 
 În tabelul 3. se indică variaţia compoziţiei eutonicului ternar cu 
temperatura. 
 Din datele prezentate se constată că eutonicul cel mai sărac în NaCl este 
cel de la 323 K. Ca urmare, pentru obţinerea clorurii de calciu anhidre ori 
cristalizate cu două molecule de apă, procesul trebuie realizat astfel încât 
temperatura finală a suspensiei sare-soluţie eutonică să se situeze în jurul 
temperaturii de 323 K. Deoarece, cantitatea de apă ce trebuie eliminată până la 
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atingerea concentraţiei eutonice de 323 K este mare, procesul de evaporare se 
realizează în trei trepte. Prima treaptă la 373-398 K, a doua treaptă la 348-353 
K, iar ultima treaptă la 323 K. 
 
Tabelul 3. Variaţia compoziţie eutonicului ternar în sistemul  

CaCl2-NaCl-H2O. 
Compoziţia % Compoziţia %,  T 

(K) NaCl CaCl2 NaCl CaCl2 

Faza solidă stabilă 

272 0,6 36,9 1,6 98,4 NaCl+CaCl26H2O (H6) 
298 0,5 44,65 1,11 98,89 NaCl + H6 
323 0,6 56,5 1,05 98,95 NaCl + CaCl22H2O(H2) 
348 0,8 58,4 1,35 98,65 NaCl + H2 
373 1,1 60,2 1,8 98,2 NaCl + H2 
398 1,5 62,8 2,33 97,64 NaCl + H2 

 
Astfel, se asigură şi un grad avansat de valorificare a căldurii aburului 

secundar din treptele unu şi doi. Urmărind evoluţia procesului de evaporare pe 
diagrama sistemului ternar, se constată că la început (conoda OPoP1) 
evaporarea are loc fără separare de sare, obţinând soluţii saturate (punctele 
Pl(Ti)). Depăşirea concentraţiei de echilibru atrage după sine separarea clorurii 
de sodiu ca fază solidă pură. Cantitatea maximă de clorură de sodiu se separă 
la temperatura T = 323 K conform conodei BP2E. După îndepărtarea, prin 
centrifugare, a sării separate, soluţia eutonică se poate prelucra în scopul 
obţinerii clorurii de calciu hexahidrat sau anhidre. Separarea CaCl2 6H2O din 
soluţia obţinută după prima etapă de evaporare, se poate studia pe diagrama 
sistemului binar CaCl2-H2O. Soluţia cu punctul figurativ în Po, în urma răcirii 
la 298 K (P0P) permite obţinerea CaCl2 6 H2O (conoda LPH) cu un grad de 
transformare de 0,5-0,55. Schema bloc a procesului tehnologic este 
reprezentată în figura 14  

Soluţia reziduală cu cca. 20-50 g/l substanţe insolubile (CaCO3, CaSO4, 
Ca(OH)2, CaO, silice etc.) se carbonatează cu gaze cu dioxid de carbon. Pentru 
a favoriza formarea fazei solide în soluţie se introduc coagulanţi. După 
separarea prin filtrare a impurităţilor solide, soluţia limpede se evaporă într-o 
instalaţie cu efect multiplu, în trei etape, până la atingerea concentraţiei de 47-
48 % în clorură de calciu sau dacă nu se urmăreşte obţinerea CaCl2 6H2O până 
la concentraţia de 56-56,5% CaCl2. 
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Fig. 14. Schema bloc a procesului de obţinere a clorurii de calciu din soluţie 

reziduală în industria sodei calcinate. 
 

Clorura de sodiu, cristalizată în procesul de evaporare, se separă prin 
centrifugare, iar soluţia obţinută se evaporă în continuare până la concentraţia 
de 65-67 % CaCl2 (faza a doua de evaporare). În faza a treia de evaporare 
concentrarea se realizează până la 75 % CaCl2, obţinând topitura de dihidrat. 
Prin răcirea şi granularea "topiturii" se obţine dihidratul solid. Topitura se 
poate deshidrata în continuare sau se poate atomiza direct, rezultând clorura de 
calciu anhidră. Agresivitatea ridicată a soluţiilor de clorură de calciu necesită 
materiale de construcţie adecvate. În cazul utilizării evaporatoarelor cu efect 
multiplu, acestea se construiesc din titan sau aliaje de titan-paladiu, iar 
preîncălzitoarele din cupru-nichel. In cazul evaporării cu arzător scufundat 
instalaţia de evaporare se poate execută din oţel carbon. 
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CAP. 6. PROCEDEE DE OBŢINERE A SARURILOR  ANORGANICE 

BAZATE PE PROCESE FIZICO-CHIMICE 
 

TEHNOLOGIA SODEI DENSE DIN TRONĂ 
  
 Soda densă reprezintă produsul tehnic ce are drept component principal 
carbonatul de sodiu. Având o greutate specifică mai mare decât soda calcinată 
obişnuită (900-1100 kg/m3 faţă de cca. 600 kg/m3) prin denumirea sa este 
diferenţiată de produsul liniilor de sodă amoniacală. Carbonatul de sodiu se 
prezintă sub forma unei pulberi albe, cu structură cristalină având densitatea 
2500 kg/m3. Se dizolvă în apă cu degajare de căldură. 
 Carbonatul de sodiu este cel mai important dintre carbonaţii alcalini, 
având multiple utilizări. În natură se găseşte în soluţii saline alcaline (soluţii de 
carbonat-bicarbonat de sodiu) sau sub formă solidă în depozite naturale de 
tronă sau urao. 
 Trona, ca materie primă naturală, formată de-a lungul erelor geologice 
prin concentrarea şi cristalizarea saramurilor bogate în Na2CO3 sau prin 
contactul compuşilor sodiului cu dioxid de carbon sau carbonaţi, conţine 
alături de sesquicarbonatul de sodiu (Na2CO3 NaHCO3 2H2O), sulfat de sodiu, 
clorură de sodiu, oxizi de fier, substanţe insolubile în apă (argile, silice, 
carbonaţi ai metalelor alcalino-teroase) şi substanţe organice. Prin 
descompunerea termică a sesquicarbonatului, conform reacţiei (6.1), se poate 
obţine carbonatul de sodiu. 
 

2 Na2CO3 NaHCO3 2H2O = 3 Na2CO3 + CO2 + 5H2O  (6.1) 
 

Prezenţa impurităţilor solubile şi insolubile nu permite obţinerea 
directă, prin simpla calcinare a tronei, a produsului finit la calitatea dorită. De 
aceea, obţinerea sodei dense din tronă trebuie să se realizeze astfel, încât să se 
elimine în prealabil impurităţile existente în materia primă. Funcţie de 
momentul aplicării descompunerii termice a sesquicarbonatului, respectiv 
înainte de purificarea materiei prime sau după obţinerea sării duble hidratate 
purificate, sunt aplicate două mari procedee, şi anume: 

- procedeul de prelucrare prin calcinarea tronei; 
- procedeul de prelucrare prin dizolvarea tronei. 
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 Procedeul de prelucrare prin calcinare, presupune calcinarea 
controlată la 773-823 K a materiei prime, proces în care se urmăreşte, pe lângă 
transformarea sesquicarbonatului în carbonat de sodiu, mai solubil, şi 
favorizarea eliminării substanţelor organice, a silicei, a oxizilor de fer, de 
aluminiu şi a carbonaţilor alcalino-teroşi. La calcinarea controlată, siliciul se 
leagă sub forma silicaţilor, greu solubili în soluţii alcaline. Pentru a favoriza 
formarea silicaţilor de aluminiu şi magneziu, în trona brută se introduc oxizi de 
aluminiu sau magneziu în proporţii corespunzătoare compuşilor MgO.SiO2 şi 
Al2O3.2SiO2. În urma calcinării, rezultă soda brută care conţine şi impurităţile 
solubile şi insolubile ale materiei prime. Obţinerea sodei dense din soda brută 
se realizează prin dizolvarea carbonatului, purificarea soluţiei de impurităţile 
insolubile, urmată de cristalizarea izotermă a monohidratului (Na2CO3 H2O) 
din soluţia purificată. Etapele procesului de prelucrare a sodei brute cu 
obţinere de monohidrat se stabilesc prin utilizarea diagramei de echilibru a 
sistemului Na2CO3-H2O (fig. 15).  

 
Fig. 15. Reprezentarea procesului de prelucrare a tronei calcinate în 

diagrama sistemului binar Na2CO3-H2O (DH- decahidrat; HH- heptahidrat; 
MH- monohidrat. 
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Soda brută, cu punctul figurativ S, se dizolvă la 373 K în soluţie retur de 
carbonat de sodiu, cu minim 6,3 % Na2CO3, obţinând o fază lichidă aproape 
saturată (L1) şi insolubile. Concentraţii mai scăzute de 6,3 % ale soluţiei de 
dizolvare favorizează solubilizarea carbonatului de calciu, ce poate provoca 
încrustarea evaporatoarelor în faza de concentrare. După eliminarea, prin 
filtrare, a părţilor insolubile, soluţia cu punctul figurativ L1 se supune unui 
proces de evaporare la 373, 348 şi 323 K. 
 După evaporare, care se conduce astfel încât, raportul solid-lichid din 
ultimul corp, dat de conoda L2P2H2, să fie 1:4, suspensia se separă prin 
centrifugare. Monohidratul obţinut este calcinat la 473-523 K iar soluţia mumă 
(L2) se recirculă în proces (o parte la evaporare iar o parte la prepararea 
soluţiei de dizolvare). Evitarea impurificării produsului, datorită recirculării 
parţiale a soluţiei mume L2, se face prin purje periodice. Soluţiile purjate sunt 
prelucrate pentru obţinerea decahidratului sau, după purificare, se utilizează 
pentru obţinerea altor produse sodice (carbonat acid de sodiu, sesquicarbonat 
etc). În fig. 16 este prezentată schema bloc a procesului de prelucrare a tronei 
prin procedeul calcinării. 

  
Fig.16. Schema bloc a procesului tehnologic de prelucrare a tronei prin 

procedeul calcinării. 
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 Spre deosebire de procedeul precedent, când se calcinează un 
sesquicarbonat impur, în procedeul dizolvării, carbonatul de sodiu se obţine 
în urma calcinării sării duble purificate. Stabilirea etapelor procesului 
tehnologic se poate face utilizând diagrama de echilibru l-s în sistemul ternar 
Na2CO3-NaHCO3-H2O. În acest scop, în diagrama compoziţiei (fig. 17) se 
construiesc două izoterme, una la temperatură ridicată (T1 = 373 K) şi alta la 
temperatură scăzută (T2 = 308 K). Soluţia retur, cu punctul figurativ P0, 
serveşte pentru dizolvarea tronei brute (T).  

 
Fig. 17. Reprezentarea procesului ciclic de prelucrare a tronei prin 

procedeul dizolvării tronei brute (DH - decahidrat; MH - monohidrat). 
 

Dizolvarea se realizează la temperaturi ridicate, obţinând o soluţie 
aproape de saturaţie (P1). După purificarea soluţiei şi separarea impurităţilor, 
soluţia, cu punctul figurativ figurativ P1 se evaporă izoterm (conoda AP1P2), 
obţinând o suspensie de sesquicarbonat. Pentru a favoriza obţinerea unor 
cristale de sesquicarbonat de dimensiuni mari, suspensia obţinută, cu punctul 
P2, se răceşte de la 373 la 308 K, rezultând o suspensie cu raportul solid-lichid 
de 1:2. După îngroşarea suspensiei şi separarea, prin centrifugare, a 
sesquicarbonatului, soluţia mumă rămasă (P3) se amestecă cu apele de spălare 
a impurităţilor insolubile din prima fază de separare (conoda A1P0P3) refăcând 
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soluţia retur (P0). Sesquicarbonatul separat se descompune termic, la 473-513 
K, cu obţinere de sodă densă. Deoarece, în procesul de evaporare, o parte din 
carbonatul acid de sodiu se descompune termic, degajând dioxid de carbon, 
pentru refacerea raportului sărurilor corespunzătoare punctului P1, soluţia 
purificată se carbonatează. Schema bloc a procesului este prezentată în fig. 18.  

Particulele de dimensiuni mici (dp < 1 mm) având un spectru 
granulometric îngust, asigură un grad de extracţie ridicat al sesquicarbonatului. 
Dizolvarea este urmată de o decantare, apoi în lichidul limpede se adaugă 
cărbune activ, pentru reţinerea substanţelor organice şi sulfură de sodiu, pentru 
precipitarea ionilor metalici. Suspensia fină se filtrează, iar soluţia de carbonat 
acid şi neutru de sodiu se carbonatează.  

 
Fig. 18. Schema bloc a procesului tehnologic de prelucrare a tronei prin 
procedeul dizolvării. 
 
 Soluţia carbonatată se evaporă izoterm, la T = 373 K, după care se 
răceşte la 308 K, obţinându-se cristale cu dimensiuni mai mari de 40 µm. 
Pentru a îmbunătăţi calitatea cristalelor de sesquicarbonat, în soluţie se adaugă 
agenţi tensioactivi anionici (100-400 ppm) şi se reglează conţinutul de Na2SO4 
la maxim 0,2-0,4 %. Recircularea, ce generează acumularea impurităţilor, 
impune deschiderea periodică a ciclului. Soluţia purjată se prelucrează în 
vederea obţinerii sesquicarbonatului, carbonatului de sodiu cristalizat, a sării 
duble anhidre Na2CO3 3NaHCO3 sau a altor produse de spălare. 
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CAP. 7. PROCEDEE DE OBŢINERE A SARURILOR  
ANORGANICE BAZATE PE PROCESE CHIMICE 

 
 7.1. PROBLEME GENERALE 
 
 Transformarea surselor naturale sau sintetice de materii prime în săruri 
anorganice se poate realiza printr-o multitudine de procedee chimice. Aceasta 
decurge şi din marea varietate a reacţiilor chimice ce pot genera săruri. 
 Se pot indica următoarele exemple: 
  Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O     
  2Cl2 + 2CaO = Ca(ClO)2 + CaCl2    
  Na2SO3 + S = Na2S2O3      
  CaO + SO3 = CaSO4        
  NaOH + SO2 = NaHSO3        
  KCl + 2NO2 = KNO3 + NOCl  
  CaO + Al2O3 = CaO.Al2O3  
  Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O  
  CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O  
  NaOH + Al(OH)3 = Na[Al(OH)4]  
  KOH + HNO3 = KNO3 + H2O  
  Ca(OH)2 + 2NH4Cl = CaCl2 + 2NH4OH  
  2KCl + H2SO4 = K2SO4 + 2HCl  
  2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O  
 

Ţinând cont de această mare varietate de reacţii posibile, pentru o tratare 
unitară a tehnologiilor de obţinere a sărurilor minerale, în cele ce urmează, s-a 
luat în considerare drept criteriu de clasificare a procedeelor chimice natura 
procesului chimic principal. 
 Pe baza acestui criteriu procedeele chimice s-au grupat în următoarele 
patru clase: 
 - procedee chimice bazate pe procesul chimic unitar amestecare 
moleculară-reacţie cu sau fără formare şi creştere de germeni, implicând reacţii 
de neutralizare, combinare sau de dublu schimb; 
 - procedee chimice bazate pe procesul chimic unitar dizolvare-reacţie cu 
sau fără formare şi creştere de germeni de fază solidă, implicând reacţii de 
neutralizare, dublu schimb, dezlocuire, etc; 
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 - procedee chimice bazate pe procesul chimic unitar adsobţie-reacţie-
dizolvare, implicând reacţii de neutralizare, combinare, dezlocuire, etc.; 
 - procedee chimice bazate pe procesul chimic unitar adsorbţie-reacţie-
formare şi creştere de germeni de fază nouă, implicând reacţii de combinare, 
neutralizare, disocieri termice, etc. 
 În continuare, se prezintă exemple din cadrul fiecărui tip de proces. În 
prezentarea tehnologiilor s-a ţinut cont de metodica de analiză a unui proces 
chimic unitar folosită curent şi la alte tehnologii. 
 

7.2. CARBONATUL DE CALCIU PRECIPITAT 
 
  Carbonatul de calciu sintetic, numit şi carbonat de calciu precipitat, este 
un produs pulverulent, de culoare albă, cu densitatea reală de 2711 kg/m3, iar 
cea în vrac între 450 şi 1300 kg/m3. Are drept component majoritar calcitul. 
Acesta prezintă o solubilitate scăzută în apă, astfel la temperatura de 291 K 
solubilitatea este de 1,3 10-3 g/100 g apă.  
 Produsul pur (de uz alimentar, de uz farmaceutic etc.), nu trebuie să 
conţină mai mult de 30 mg/kg metale grele, iar sărurile alcaline nu vor depăşi 
1 %. Încălzit la temperatura de 473 K timp de 4 ore nu trebuie să piardă în 
greutate mai mult de 2 %.  

Fiind un produs de calitate prezintă majoritatea proprietăţilor CaCO3. 
Este foarte reactiv în medii acide, fapt datorat suprafeţei specifice relativ mari 
(peste 20 m2/g). Reactivitatea ridicată face posibil ca suspensiile 1-2 % 
CaCO3pp să aibă o putere mare de tamponare.  

În ceea ce priveşte proprietăţile tehnologice, pe lângă cele generale 
(distribuţia granulometrică, densitatea în vrac, unghi de taluz natural, grad de 
prăfuire etc.) prezintă interes gradul de alb şi cifra de sedimentare, puterea de 
tamponare, pH-ul suspensiei 2 %.  

Carbonatul de calciu precipitat este utilizat cu precădere în industria 
vopselelor, cauciucului, maselor plastice, hârtiei, farmaceutică, a săpunului (ca 
material de umplutură sau de tamponare), în cosmetică. Este folosit, de 
asemenea, în industria constructoare de maşini la lustruirea bilelor de rulmenţi, 
în industria detergenţilor ca material abraziv pentru prafuri şi paste de curăţire, 
în cantităţi mai mici este folosit pentru obţinerea unor săruri de calciu. 
 Dat fiind numărul mare de consumatori şi continua dezvoltare şi 
diversificare a domeniilor de utilizare, carbonatul de calciu precipitat se 
fabrică în cantităţi relativ mari.  
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PROCEDEE DE OBŢINERE 
 
Făcând abstracţie de tehnologiile în care carbonatul de calciu precipitat 

rezultă ca produs auxiliar, produsul sintetic se obţine prin procedee bazate pe 
reacţia de dublu schimb şi prin procedee de carbonatare cu gaze purificate a 
laptelui de var înnobilat. 

Din grupa procedeelor de dublu schimb se evidenţiază cele bazate pe 
următoarele reacţii desfăşurate în soluţie apoasă: 

 
Na2CO3 + CaSO4 = CaCO3 + Na2SO4                                   (7.1) 

 
Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 + 2 NaCl                             (7.2) 

 
(NH4)2CO3 + Ca(NO3)2 = CaCO3 +  2NH4NO3                                   (7.3) 

 
K2CO3 + CaSO4 = CaCO3 + K2SO4                                               (7.4) 

 
In varianta corespunzătoare reacţiei fosfogipsului cu carbonatul de 

potasiu, soluţiile de 12,5% K2CO3 amestecate cu fosfogipsul spălat şi 
menţinute sub agitare timp de 4 ore la temperatura de 333 K conduc la 
obţinerea, în condiţiile unui exces de 5 % K2CO3, a unui carbonat de calciu 
vateritic, cu peste 99 % CaCO3, care corespunde pe deplin consumatorilor 
industriali . 

Procedeul carbonatării laptelui de var înnobilat, prezentat în fig. 19, este 
cel mai des întâlnit în producţie. Sursa de calciu o constituie varul obţinut din 
marmură sau calcar pentru industria sodei, iar dioxidul de carbon provine din 
gazele provenite de la fermentaţia alcoolică, de la arderea metanului sau din 
gazele din liniile moderne de amoniac. 

În varianta tehnologică menţionată, varul sort IV-V având cca. 70 … 82 
% CaOa (oxid de calciu activ) se introduce în procesul de stingere. Stingerea se 
realizează cu apă caldă (343 … 353 K) obţinându-se, în condiţiile temperaturii 
de lucru de 368 K şi un timp de staţionare de cca. 30 minute o suspensie de 
lapte de var cu 70 % CaO. 

Suspensia de lapte de var brut se purifică prin hidrociclonare, asigurând 
astfel obţinerea unui produs înnobilat cu 7-8 % CaO. Suspensia se supune 
maturării în reactoare tip vas cu agitare (3 rot/min, timp de 48-50 ore. Laptele 
de var înnobilat, maturat, se carbonatează într-o instalaţie compusă din coloane 
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cu talere prevăzute cu agitatoare înclinate, cu turaţie de 250 rot/min. Gazele cu 
min. 98% CO2, cu temperatura de 443 K şi presiunea de 4,5 105 Pa, insuflate la 
baza coloanei, asigură carbonatarea suspensiei în timp de 1,5 … 2 ore. 

 
Fig. 19. Schema procesului tehnologic de obţinere a carbonatului de calciu 

precipitat prin carbonatarea laptelui de var purificat: 
SG- separare pe grătar; SS- separare pe sită; HC - separare hidrociclon; CU- 

cernere umedă; FLR - separare prin filtrare. 
 

Temperatura de regim de 363 K este asigurată de căldura gazelor şi de 
căldura de reacţie. Suspensia de carbonat de calciu precipitat cu temperatura 
de 363 K şi conţinut de solid de 16 % CaCO3 este cernută, după care se 
corectează pH-ul prin barbotare de dioxid de carbon. Suspensia cu pH 7 … 8, 
având alcalinitatea remanentă de 0,006 … 0,008 % Ca(OH)2, se filtrează la 
vid, pe filtre rotative cu ax orizontal. Tot pe filtru se execută şi spălarea cu apă 
caldă. Turta cu peste 60 % umiditate, având temperatura de cca. 323 K se 
usucă într-un uscător polietajat.   
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Gazele de ardere, diluate cu aer, având temperatura de 673 K, circulă în 
contracurent cu solidul umed. De pe raftul inferior se extrage produsul uscat, 
care, înainte de depozitare în siloz, este dezintegrat într-o moară cu impact. 
După clasarea produsului, acesta intră în instalaţia pneumatică de transport, 
fiind adus în buncărul maşinii de ambalat în saci de hârtie cerată. În condiţiile 
folosirii varului sort IV (V) gradul de utilizare a oxidului de calciu nu 
depăşeşte 75 %, situându-se în mod curent între 66 … 74 %. 

La fabricarea suspensiei practic neutre de carbonat de calciu precipitat, 
se pleacă tot de la var şi gaze cu dioxid de carbon. Dacă în varianta precedentă 
se utilizează toba clasică de stingere, în varianta prezentată în fig. 20, când 
operarea procesului se face pe şarje, stingătorul de var este de tip vas cilindric, 
vertical, având un agitator elicoidal.  

 
Fig. 20. Schiţa instalaţiei de obţinere a suspensiei de carbonat de calciu din 

lapte de var înnobilat: 
1- reactor pentru stingerea varului, 2- separator, 3- vas cu agitare 

mecanică pentru maturare, 4 – reactor de carbonatare, 5- spălător 
de gaze, 6- vas cu agitare pentru depozitarea suspensiei, 7, 8- 

pompă de suspensie. 
 
Varul cu 80 % CaOa, adus din depozit cu ajutorul transportorului cu 

bandă, se introduce peste apa încălzită direct cu abur până la temperatura de 
333 K în stingătorul (1), prevăzut cu un agitator elicoidal cu turaţia de 50 
rot/min. Stingerea, realizată la temperatura de 363 K, asigură obţinerea unui 
lapte de var cernut, cu 9 % CaOT (oxid de calciu total). După cernerea pe sita 
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cu diametrul 60 µ (2), produsul se supune maturării (3), prevăzut cu agitator 
mecanic. Laptele de var cu 8,8% CaOT se carbonatează în turnul până la un 
conţinut de alcalinitate sub 0,06 % Ca(OH)2, folosind gaze de ardere 
purificate, având circa 8 % CO2 şi temperatură sub 305 K. Pentru a asigura 
carbonatarea practic completă a oxidului de calciu activ, reactorul tip coloană 
cu barbotare este prevăzut cu recircularea suspensiei. Suspensia obţinută este 
stocată, de unde se trimite, în instalaţia de separare, uscare şi ambalare. 

 
7.3. TEHNOLOGIA TIOSULFATULUI DE SODIU 

  
 Tiosulfatul de sodiu anhidru se prezintã sub formã de cristale de culoare 
albã, solubile în apã. Cristalele de tiosulfat au o structurã tetraedricã a 
anionului cu un atom central de sulf.  
 La temperatura mediului ambiant forma stabilã este pentahidratul. 
Acesta este o sare cristalizatã de culoare albã. În atmosferã uscatã, pierde apa 
trecând succesiv prin formele mai puţin stabile de dihidrat, semihidrat pânã la 
sare anhidrã.  
 Deşi produsul hidratat conţine relativ multã apã (36,3 %) pentahidratul 
este mai agreat decât tiosulfatul anhidru datoritã puritãţii şi preţului. 
 Tiosulfatul se fabricã, atât pentru uz cinematografic şi fotografic, cât şi 
pentru uz tehnic. Caracterul reducãtor al tiosulfatului se sodiu face posibilã 
utilizarea produsului în domeniul fotografic şi cinematografic, la fabricarea 
produselor de fixare, în domeniul textil, al pielãriei ca reducãtor al clorului 
activ, al cromatului, etc. Cantitãţi însemnate de tiosulfat de sodiu se consumã 
la epurarea apelor din industria clorosodică. Din tiosulfat de sodiu se obţine şi 
sulful coloidal. Cantitãţi mai mici de tiosulfat se utilizeazã în galvanotehnicã, 
în medicinã şi în multe sinteze organice. 
 

PROCEDEE DE OBŢINERE 
 
 Tiosulfatul de sodiu se obţine printr-un numãr mare de procedee. Dintre 
acestea se menţioneazã procedeele bazate pe folosirea ca sursã de sodiu a 
sulfitului de sodiu neutru (metoda sulfit), a sulfurii de sodiu (metoda sulfurã de 
sodiu), a polisulfurii de sodiu (metoda polisulfurã), a sulfitului de sodiu neutru 
şi acid (metoda cu hidrogen sulfurat) şi a sulfatului de sodiu (metoda sulfat). 
 Tehnologiile diferã şi prin natura sursei de sulf: sulf elementar, hidrogen 
sulfurat, dioxid de sulf, sulfurã sau polisulfurã de sodiu. 
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OBŢINEREA TIOSULFATULUI DE SODIU DIN SULFIT 
DE SODIU ŞI SULF (METODA SULFIT) 

  
Obţinerea tiosulfatului prin metoda sulfit se bazeazã pe reacţia: 
 

   Na2SO3 + S = Na2S2O3    (7.5) 
 

 Soluţia/suspensia de sulfit de sodiu se amestecã, la temperaturi peste 
353 K, cu sulf elementar, fin mãcinat. Pentru a asigura un grad avansat de 
transformare a sulfitului se lucreazã la un exces de sulf. Solubilitatea 
tiosulfatului este mult mai mare în comparaţie cu a sulfitului de sodiu, soluţii 
saturate la temperaturi mari nu pot fi obţinute decât prin utilizarea ca reactant a 
suspensiei de sulfit. În funcţie de modul se separare a tiosulfatului de sodiu din 
soluţia rezultatã din reacţie, sunt utilizate douã scheme tehnologice: una în 
circuit deschis, cu evaporare şi alta ciclicã, fãrã evaporarea soluţiei. 
 În fig. 21 se prezintã schema procesului tehnologic cu recircularea 
soluţiei mume de la cristalizare.  
 

Îngroşare

Sulf tehnic/deşeu
70-99,9% S

Sinteza tiosulfatului de
sodiu, 376-380 K

Sulfit de sodiu tehnic (92%)
deşeu (90-92%)

FLR
Spălare

Cristalizare prin răcire la
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Centrifugare
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s
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Fig. 21. Schema tehnologicã a procesului ciclic de fabricare a tiosulfatului 

de sodiu din sulf şi sulfit de sodiu 
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 Soluţia diluatã cu apa necesarã formãrii pentahidratului se introduce în 
reactorul tip vas cu manta de încãlzire. Tot în reactor se introduce sulfitul de 
sodiu şi sulful. În condiţiile operãrii procesului la T = 376-380 K cu utilizarea 
sulfului tehnic, cu dimensiuni sub 0,1 mm, la un exces de 20%, timpul de 
staţionare a masei de reacţie în reactor se situeazã în jur de 60 min. Acesta 
creşte semnificativ pe mãsura creşterii dimensiunilor particulelor de sulf, 
ajungând la ordinul orelor pentru sulf cu dimensiuni de 10-12 mm. Dupã 
îndepãrtarea sulfului şi a impuritãţilor  prin procedeul filtrãrii la vid/presiune a 
suspensiei, soluţia ternarã Na2S2O3-Na2SO3-H2O, având sub 1% Na2SO3 se 
supune procesului de cristalizare prin rãcire. Aceasta se realizeazã de regulã în 
cristalizoare tip vas cu agitator tip cadru şi rãcire în manta. 
 Pentahidratul format, separat prin îngroşare şi centrifugare, se usucã 
într-un uscãtor în strat fix sau fluidizat, folosind ca agent termic aer cald, cu 
maxim 320 K. 
  Procesul se realizeazã de regulã în instalaţii de micã capacitate (ordinul 
sutelor de kg/şarjã) operate discontinuu, pe şarje suprapuse. Numãrul de 
recirculări posibile depinde de calitatea materiilor prime, fiind redus pentru 
materii prime naturale şi deşeuri şi foarte mare pentru cele tehnice. În 
condiţiile acumulãrii impuritãţilor peste limita admisibilã se efectueazã 
purjarea. Soluţiile purjate se concentreazã evaporativ, dupã care se separã 
dihidratul, care se purificã prin recristalizare. Solidul obţinut se introduce în 
fluxul pentahidratului, iar soluţiile mume în reactor. 
 Varianta tehnologicã fãrã recirculare este aplicatã în cazurile când sursa 
de sulf este bogatã în impuritãţi organice şi inerte greu separabile prin filtrare, 
mai ales din soluţii concentrate cu vâscozitate ridicatã. 
 În aceastã situaţie pentru a facilita o separare avansatã şi eficientã a 
impuritãţilor, se lucreazã cu obţinere de soluţie mai diluatã de tiosulfat. Pentru 
reţinerea substanţelor organice, dãunãtoare mai ales în faza de concentrare prin 
evaporare, se realizeazã adsorbţia impuritãţilor concomitent cu procesul 
chimic, utilizând adsorbanţi solizi inerţi (cãrbune activ, cãrbune de lemn, etc). 
Adsorbantul impurificat, sulful netransformat şi inertele solide ale materiilor 
prime se eliminã prin filtrare. Soluţia limpede se evaporã la 373 K folosind 
evaporatoare la vid. Separarea tiosulfatului se realizeazã prin cristalizare la 
rãcire, urmatã de centrifugare. Solidul se usucã, iar soluţiile mume şi 
eventualele ape de spãlare se recirculã în faza de evaporare. 
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 În fig. 22 se prezintã, spre exemplificare, schema bloc a variantei 
tehnologice de obţinere a tiosulfatului de sodiu din sulfit de sodiu, propusã de 
Balasanian I. şi colaboratorii. 
 Studiul procesului tehnologic efectuat la scarã de laborator, evidenţiazã 
cã este posibilã obţinerea, în condiţii similare cu tehnologia consacratã, bazatã 
pe sulf şi sulfit tehnic, a tiosulfatului uz tehnic de calitatea II şi chiar I. 
 Pe baza cercetãrilor s-a elucidat mecanismul cinetic, modul de influenţã 
a factorilor cinetici şi s-au stabilit modelele matematice ce descriu atât 
cantitativ cât şi cinetic procesul real.  
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Fig. 22. Schema bloc a procesului tehnologic de obţinere a tiosulfatului de 

sodiu fãrã recircularea soluţiei în procesul chimic 
 

 Cercetãrile mai recente au evidenţiat unele aspecte privind valorificarea 
subprodusului de la filtrarea sulfului, fiind recomandat şi în acest caz 
procedeul ciclic. 
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OBŢINEREA TIOSULFATULUI DE SODIU DIN SULFURÃ DE SODIU 
 
 Transformarea sulfurii de sodiu în tiosulfat de sodiu se poate realiza fie 
pe baza reacţiei: 
 

  2 Na2S+ Na2CO3 + 4 SO2 = 3 Na2S2O3 + CO2  (7.6) 
fie a reacţiei: 

  Na2S+SO2 + 1/2 O2 = Na2S2O3    (7.7) 
 

 În prima variantã tehnologicã în soluţia de sulfurã de sodiu se dizolvã 
sodã, obţinând în dizolvatorul (1) o leºie cu 115-130 g Na2S/l şi60-70 g 
Na2CO3/l. Soluţia ternarã, limpede având raportul reactanţilor conform ecuaţiei 
stoichiometrice, se satureazã în scruberul (3), placat şi umplut cu materiale 
ceramice, cu gaze sulfuroase de 6-7% SO2. 
 Soluţia diluatã de tiosulfat (circa 300 g Na2S2O3/l), filtratã în filtrul 
presã (5), se concentreazã în douã evaporatoare înseriate. În primul evaporator 
soluţia ajunge la 450 g Na2S2O3/l iar în al doilea la 700-900 g Na2S2O3/l. 
Soluţia de tiosulfat se supune cristalizãrii prin rãcire. Pânã la temperatura 
corespunzãtoare saturaţiei (330 K), rãcirea se realizeazã mai rapid; în 
continuare se face o rãcirea lentã în cristalizorul (8), pânã la temperatura 
mediului ambiant. 
 Cristalele de pentahidrat se separã prin centrifugare şi solidul se usucã 
într-un uscãtor în strat mobil, folosind ca agent termic aer cu temperatura de 
circa 320 K. Soluţiile mumã se recirculã în faza de evaporare. 
 Consumul specific ridicat de abur, ca şi pericolul descompunerii 
tiosulfatului în faza de evaporare îndelungatã, a impus cãutarea unor soluţii 
tehnologice mai avantajoase. 
 Astfel, a apãrut varianta utilizãrii unei soluţii cu 270 g Na2S/l în loc de 
soluţia diluatã de 115 g Na2S/l. În aceastã situaţie carbonatul de sodiu, luat în 
proporţie stoichiometricã, se dizolvã în amestecul de soluţie retur de tiosulfat 
şi soluţie de sulfurã de sodiu. Dupã saturarea soluţiei cu dioxid de sulf, urmatã 
de separarea impuritãţilor, soluţiile mult mai concentrate de tiosulfat se 
prelucreazã printr-o singurã fazã de concentrare. Soluţiile cu peste 50% 
Na2S2O3 se rãcesc în scopul cristalizãrii pentahidratului. Acesta din urmã se 
separã prin centrifugare şi se usucã ca în varianta precedentã. 
 Varianta tehnologicã bazatã pe reacţia dintre sulfura de sodiu, dioxid de 
sulf şi oxigen, recomandatã pentru valorificarea soluţiilor diluate de sulfurã, 
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asigurã obţinerea unei soluţii de tiosulfat mai puţin impurificatã cu sulf, sulfit 
acid şi sulfat de sodiu. Consumurile ridicate de energie din faza de concentrare 
fac mai puţin agreat acest procedeu. 
 

OBŢINEREA TIOSULFATULUI DE SODIU DIN SULFIT ACID DE 
SODIU ŞI DISULFURÃ DE SODIU 

 
 Fabricarea tiosulfatului de sodiu prin procedeul cu polisulfurã are la 
bazã reacţia: 
 

  2 Na2S2+ 6 NaHSO3 = 5 Na2S2O3 + 3 H2O   (7.8) 
 

 Ca materii prime se utilizeazã sulfurã de sodiu, sulf, sodã şi gaze 
sulfuroase. 
 Ca urmare procesul tehnologic va cuprinde: 
 - obţinerea soluţiei de polisulfurã, din soluţie de sulfurã de sodiu (290 
g/l) şi sulf, adãugat stoichiometric; 
 - obţinerea soluţiei de carbonat de sodiu prin dizolvarea în soluţia retur 
cu circa 38% Na2S2O3 a sodei calcinate, cu obţinerea unei soluţii cu circa 120 
g Na2CO3/l; 
 - tratarea cu dioxid de sulf a soluţiei ternare, pânã la transformarea 
carbonatului în sulfit acid de sodiu; 
 - sinteza prin amestecarea pânã la neutralizarea celor douã soluţii; 
 - cristalizarea pentahidratului; 
 - centrifugarea solidului şi returnarea soluţiei mume. 
 Costul relativ ridicat al sulfurii şi al soluţiei bisulfitice, face ca 
procedeul sã fie prea scump în comparaţie cu sinteza directã din sulf şi sulfit. 
 

OBŢINEREA TIOSULFATULUI DE SODIU PRIN METODA CU 
HIDROGEN SULFURAT 

 
 Aceastã metodã utilizeazã ca reactanţi soluţii de sulfit acid şi neutru de 
sodiu şi hidrogen sulfurat şi are la bazã reacţia: 
 

  2 Na2SO3 +2 NaHSO3 + 2 H2S = 3 Na2S2O3+ 3H2O  (7.9) 
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 Spre deosebire de metoda cu sulfurã sau polisulfurã de sodiu aceastã 
variantã foloseşte materii prime accesibile pe o platformã cocsochimicã. 
Astfel, gazele provenite de la instalaţiile cocsochimice, completate eventual cu 
gaze sulfuroase, pot fi folosite ca surse de SO2 şi H2S. 
 În soluţia saturatã de carbonat de sodiu de 308 K se barboteazã gaze 
sulfuroase, obţinând o soluţie sulfit-sulfit acid de sodiu, cu raport 1:1, având 
circa 220 g Na2SO3/l şi180 g NaHSO3/l. Soluţia aceasta, cu pH-ul 6,3 + 0,05, 
se satureazã cu hidrogen sulfurat, rezultând soluţia de tiosulfat cu cca. 400 g/l. 
Soluţia, eventual filtratã, se prelucreazã într-o instalaţie de evaporare urmatã 
de cristalizare la rãcire. Şi în aceastã variantã se poate elimina evaporarea cu 
condiţia ca saturarea în dioxid de sulf sã fie fãcutã nu pentru o soluţie binarã 
de carbonat de sodiu-apã ci pentru suspensia de carbonat de sodiu-soluţie 
retur. 
 
OBŢINEREA TIOSULFATULUI DE SODIU PRIN METODA SULFAT 
 
 Metoda sulfat de obţinere a tiosulfatului de sodiu, avantajoasã în cazul 
unor surse ieftine de sulfat de sodiu, are la bazã reacţia globalã: 
 

  Na2SO4 + CaO + S +SO2 = Na2S2O3 + CaSO4 (7.10) 
 

 Soluţia de sulfat de sodiu se trateazã la 343 K, cu var şi sulf. Dupã circa 
3 ore, masa de reacţie se satureazã la maxim 338 K cu dioxid de sulf, obţinând 
tiosulfat şi sulfat de calciu solid. Dupã îndepãrtarea solidelor, soluţia de 
tiosulfat se prelucreazã într-o instalaţie de evaporare la saturaţie, urmatã de 
cristalizare prin rãcire, pânã la temperatura mediului ambiant. Pentahidratul 
separat la centrifugã se usucã. Soluţia mumã se recirculã în faza de evaporare. 
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7.4. TEHNOLOGIA SODEI CALCINATE 
 

 Sub denumirea de sodă calcinată se comercializează un ansamblu 
pulverulent de particule, ce au drept component principal carbonatul de sodiu 
şi care rezultă în urma descompunerii termice (calcinării) bicarbonatului brut. 
Acest produs de mare tonaj reprezintă una din sursele majore de alcalii, 
împreună cu soda caustică electrochimică şi chimică contribuind la 
satisfacerea nevoilor industriei chimice, a celulozei, a agenţilor de spălare, a 
sticlei şi ceramicii etc. 

 
Probleme generale 

 
 În Europa, care nu dispune de zăcăminte naturale cu carbonat de sodiu, 
necesarul de alcalii a fost acoperit timp îndelungat de leşia obţinută din cenuşa 
de lemn sau din cenuşa unor alge marine. Acestea din urmă au fost 
comercializate în Europa de vest sub diferite denumiri, ca Barila (25 % 
Na2CO3) produs în Spania, Salicor (14-15 % Na2CO3) produs în Franţa şi Kelp 
(10-15 % Na2CO3) produs în Scoţia. Odată cu dezvoltarea societăţii omeneşti, 
cu apariţia şi dezvoltarea industriei textile, cu creşterea calităţii vieţii, cererile 
mari de alcalii au impus necesară găsirea unei metode de obţinere pe cale 
sintetică a sodei, folosindu-se sursele disponibile de sodiu şi de carbonat, 
sulfatul şi clorura de sodiu respectiv carbonatul de calciu. Astfel au apărut 
procedeele de fabricare a sodei sintetice. 
 Realizare primei fabrici de sodă este legată de numele medicului ducelui 
de Orleans, Nicolas Leblanc care, răspunzând la concursul guvernului francez 
din 1783, elaborează şi brevetează în 1789 procedeul de fabricare a sodei. 
Acesta constă în esenţă, din reacţia în mediu reducător dintre carbonatul de 
calciu din calcar, sarea Glauber şi cărbune, rezultând soda brută (36..45 % 
Na2CO3, 27-33 % CaS, 20 % CaO+CaCO3 şi inerte), din care se extrage 
ulterior carbonatul de sodiu şi se cristalizează sub formă de decahidrat. Cu 
sprijinul financiar al ducelui (cca. 200 000 franci) construieşte la Saint Denis 
prima fabrică de sodă de capacitate 300 kg/zi, pus în funcţiune în 1791. După 
decapitarea protectorului şi finanţatorului, fabrica este confiscată de guvernul 
revoluţionar, Leblanc este obligat să divulge secretul şi aşa se va răspândi 
procedeul său în întreaga lume. Modificările ulterioare, făcute mai ales datorită 
epuizării rezervelor de sare Glauber, au transformat procedeul Leblanc într-
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unul extrem de bine integrat din punct de vedere al fluxurilor, după cum se 
poate observa şi din drumul chimic: 
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 (7.11) 

 
O serie de dificultăţi legate de valorificarea produselor secundare, 

coroziunea excesiv de mare şi, nu în ultimul rând, poluarea mediului au 
condus la necesitatea găsirii unor noi metode de fabricare a sodei sintetice.  
 Valorificând cunoştinţele acumulate dea-lungul aproape a unui secol de 
cercetări, Ernst Solvay propune în 1866 un nou procedeu de fabricare a sodei, 
apelând tot la calcar, sare şi cărbune, dar pe baza unui alt drum chimic. În 
scopul obţinerii unui produs de reacţie extrem de solicitat, înlocuieşte o reacţie 
termodinamic imposibilă cu 6 reacţii nu numai posibile ci şi cu grade de 
transformare convenabile. Pentru a realiza legarea sodiului de ionul carbonat-
neutru sau acid - apelează la amoniac, numit, în acest caz, “agent de orientare”. 
Prin participarea amoniacului reuşeşte prima aplicare a “reciclării chimice” în 
practică, concepând şi realizând o instalaţie industrială, extrem de 
performantă, considerată de mulţi specialişti ca fiind prima realizare 
inginerească în domeniul chimiei. Performanţele liniei tehnologice create de 
Solvay nu numai că au uimit lumea dar au revoluţionat concepţia despre 
aplicarea chimiei în sfera producţiei, apărând ca răspuns la provocare, 
concepţia anglo-saxonă asupra ingineriei chimice, elaborată de Devis. 
 Noutatea procedeului Solvay constă, de fapt, în integrarea într-un sistem 
unitar, cu obiectiv bine definit, a cunoştinţelor despre mai multe procese şi 
aparate, folosite în diferite scopuri. Prin interconectarea a celor şase fabricaţii, 
corespunzătoare celor şase reacţii termodinamic posibile, Solvay creează o 
unitate de producţie în regim continuu de funcţionare, ce în scurt timp a 
devenit rivalul procedeului Leblanc, oricât de perfecţionat ar fi ajuns în urma 
multiplelor îmbunătăţiri. 



 63 

   

   

       

     

     

     

      0    2  )(R
_________________________________________________________

.1573K.0791T la   0    CaCO   (6)

K 363..373T la   0 )(CaO  (5)
K 363..373T la   0                                                           

22)(2   (4)
K 453...134T la   0                                                           

2   )3(
K 303..305T la   0                                                           

     )2(

K 303..313T la   0     )1(

R2323G

R23

R22

R

23224

R

22323

R

4324

R.423


















GCaClCONaCaCONaCl

HCOCaO

HOHCaOH
H

OHNHCaClOHCaClNH
H

OHCOCONaNaHCO
H

ClNHNaHCOCOOHNHNaCl

HOHNHOHNH

aqSSaq

gSS

SLS

ggaqSaq

ggSS

aqSgaqaq

aqLg

 

 

Procedeul Solvay de obţinere a sodei calcinate, cunoscută şi sub 
denumirea de procedeul amoniacal, realizează sinteza carbonatului de sodiu în 
urma a cel puţin şase procese tehnologice componente, şi anume: 

- saturarea saramurii cu amoniac sau amonizarea saramurii; 
- carbonatarea saramurii amonizate; 
- descompunerea termică a bicarbonatului de sodiu sau calcinarea 

bicarbonatului brut; 
- regenerarea amoniacului din soluţia mumă în scopul recirculării; 
- descompunerea termică a calcarului în scopul asigurării dioxidului 

de carbon necesar carbonatării şi varului necesar descompunerii 
amoniacului legat sub formă de clorură de amoniu. 

 
 

Fig. 23. Schema bloc al procesului tehnologic de fabricare a sodei calcinate 
în varianta clasică Solvay 
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 Realizarea procesului ciclic presupune existenţa în sistem a apei şi 
amoniacului. În cazul în care sarea este adusă sub formă de soluţie saturată, 
cunoscută sub denumirea de saramură, sistemul trebuie să aibă doar amoniac. 
Însă, în acest caz cel de al doilea produs se va regăsi în soluţia finală. 
Aplicarea industrială impună grade de transformare convenabile, nu prea mari 
pentru a evita formarea unor produse prea stabile, greu de descompus, dar nici 
prea mici, pentru a elimina rapoarte excesiv de mari de recirculare. 
Amoniacul, datorită calităţilor pe care le are (accesibil la un preţ convenabil, 
nu prea toxic în comparaţie cu bazele organice, solubil în apă dar şi 
regenerabil la o temperatură nu prea ridicată) s-a dovedit un bun agent de 
orientare, permiţând obţinerea unor compuşi relativi stabili la grade de 
transformare convenabile. Procedeul este suficient de energofag şi poluant, ca 
odată cu modificarea unor condiţii de piaţă să apară în prin plan deficienţele 
sale. Imposibilitatea plasării pe piaţă a celui de al doilea produs de reacţie la 
cantităţile furnizate de fabricaţie, gradul scăzut de valorificare a componenţilor 
(doar sodiul şi dioxidul de carbon sunt valorificate în proporţie de 75 %), ca şi 
necesitatea utilizării unor suprafeţe mari de teren pentru depozitarea 
rezidiurilor solide au făcut necesară găsirea unor variante noi de fabricare a 
sodei sintetice. Valoarea extrem de scăzută a materiilor prime, productivitatea 
ridicată a liniilor integrate a făcut extrem de dificilă implementarea altor 
procedee, deşi propuneri există foarte multe. Valorificând conjunctura 
regională a ţărilor producătoare de orez, unde clorura de amoniu poate fi 
utilizat ca sursă de azot, firma japoneză ASAHI GLAS a implementat aşa 
numitul procedeu dublu, cunoscut şi sub denumirea procedeu dual de fabricare 
concomitentă a sodei calcinate şi a clorurii de amoniu îngrăşământ. Procedeul 
nu aduce noutăţi în ceea ce priveşte sinteza sării însă deschizând ciclul 
amoniacului, extrăgând clorura de amoniu, creează posibilitate recirculării 
celor cca. 25 % din clorura de sodiu nereacţionate în faza de carbonatare. 
amoniacul fiind eliminat sub formă de clorură de amoniu, iar varul nu mai este 
necesar, asigurarea celor doi reactanţi impune interconectarea fabricii de sodă 
cu una de amoniac. Integrarea fabricaţiei rezolvă atât problema materiilor 
prime, cât şi marea problemă a plouării, procedeul dual fiind unul ecologic. 
 Comparând schema bloc a procedeului amoniacal clasic cu cel al firmei 
ASAHI GLAS (fig. 24) se constată că ambele sunt procedee ciclice, în primul 
caz există un ciclu al amoniacului, în cel de al doilea caz unul al clorurii de 
sodiu. Dacă clorura de amoniu nu-şi găseşte piaţă, devine subprodus, iar soda 
calcinată să fie necompetitivă, neputând prelua întreaga cheltuială cu 
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fabricaţia. Pentru a rezolva această conjunctură nefavorabilă, când un procedeu 
ecologic devine poluant şi ineficient, firma ASAHI GLAS revine la clasica 
variantă de descompunere a părţii nevalorificate din clorura de amoniu, 
reîntroducând procesul de descompunere a amoniacului legat. Astfel, ia 
naştere varianta cunoscută sub numele de NOUL DUAL, sau NEW ASAHI 
GLAS, în care se integrează fabrica de sodă cu una de amoniac şi una de var. 
Produsele posibile sunt soda calcinată, varul, clorura de amoniu îngrăşământ şi 
diferite sortimente de clorură de calciu. Analizând procedeul NOU DUAL, 
prezentat în fig. 24, se constată că reprezintă o combinare a procedeului 
Solvay clasic cu cel modificat în anii şaizeci al secolului douăzeci. 

 
Fig. 24. Schema bloc al procesului tehnologic de fabricare concomitentă a 
sodei calcinate şi a clorurii de amoniu îngrăşământ prin procedeul ASAHI 

GLAS (Dual) 
 

NOUL ASAHI GLAS, fig. 25 conţine o serie de modificări esenţiale în 
performanţa reactoarelor şi sistemelor de schimb de căldură.  

Variante tehnologice propuse a se implementa în diferite ţări şi regiuni 
aduc modificări procedeului amoniacal, fie prin schimbarea sursei de sodiu 
(sulfat sau azotat în loc de clorură), creând astfel noi oportunităţi în 
valorificarea soluţiilor reziduale, fie prin extragerea clorurii de amoniu sau a 
clorurii de calciu din soluţii. Preţul extrem de scăzut al sării face ca nici unul 
din variantele propuse să nu fi găsit încă aplicare industriale, rămânând în sfera 
posibilului tehnic. 
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Fig. 25. Schema bloc al procesului tehnologic de fabricare a sodei după 
procedeul NOUL ASAHI GLAS. 

 
 Soda calcinată se fabrică în două sorturi, uşoară şi grea. Cea uşoară 
poate avea calitatea extra, superioară şi I. Dacă soda uşoară are densitatea în 
stare netasată de 400-600 kg/m3, soda grea, densificată pe cale mecanică prin 
compactare, având aceeaşi calitate chimică, are densitatea în stare tasată de 
800…1100 kg/m3. 
 Fabricarea sodei calcinată se bazează pe două materii prime abundente 
şi ieftine, sarea gemă, de regulă sub formă de saramură, şi calcarul. În liniile 
tehnologice ale firmei ASAHI GLAS, 25 se utilizează ca sursă de sodiu sarea 
cristalizată din apa de mare. Destinaţia produsului variază de la ţară la ţară. In 
medie 75 % din soda calcinată este consumată în industria sticlei, industria 
chimică şi metalurgică, restul de 25 % din producţie revenind industriei hârtiei, 
textilelor, detergenţilor, prelucrărilor mecanice, depoluare şi în gospodăriile 
populaţiei. 

În ţara noastră prima fabrică de sodă a fost construită în 1896 la Ocna 
Mureş, completată ulterior de alte două capacităţi construite la Govora, 
singurul procedeu aplicat este cel amoniacal, clasic.  
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ANALIZA PROCESULUI PRINCIPAL DE CARBONATARE 
 

 Procesul principal al liniei de sodă este procesul de carbonatare în care 
se asigură sinteza carbonatului. Performanţele acestui proces determină 
parametrii tuturor proceselor. Ca urmare, cunoaşterea indicatorilor şi a 
parametrilor care asigură realizarea valorilor maxime ale acestora este deosebit 
de importantă nu numai pentru procesul component ci şi pentru procesul 
tehnologic în ansamblu. În definirea parametrilor un rol deosebit revine 
studiului termodinamic al procesului şi în acest context, al analizei echilibrului 
de fază l-s în sistemele simplificate cuaternare şi ternare. Pe baza informaţiilor 
furnizate de studiul termodinamic, completate apoi cu cele provenite din 
studiul cinetic se stabilesc parametrii tehnologici. În scopul abordării analizei, 
procesul este încadrat într-unul din procesele chimice unitare, propuse de C. 
Calistru şi C. Leonte, şi, pe baza metodicii generale, este concretizat etapă cu 
etapă, începând cu mecanismul şi finalizând cu schema tehnologică a 
procesului component şi al procesului tehnologic pe care-l determină. 
 

Mecanismul procesului de carbonatare a saramurii amonizate 
 Stabilirea mecanismului a constituit obiectul a numeroase cercetări. 
Fourholt, de pildă, consideră că dioxidul de carbon dizolvat interacţionează cu 
apa, formând ionul HCO3

- conform transformărilor: 

  aqg COCO 22       (7.12) 

   3222 aqLaq
COHOHCO     (7.13)  

    33232 aq
-
aqL aq OHHCOOHCOH     (7.14) 

Prezenţa amoniacului în saramură favorizează legarea dioxidului de carbon 
dizolvat, având loc, în funcţie de raportul dioxid de carbon/ amoniac, 
următoarele procese: 
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Solubilitatea redusă a dioxidului de carbon, chiar şi în soluţii 
amoniacale, nu poate explica concentraţiile de peste 270 g NaHCO3/L de 
suspensie, rezultate la carbonatare. Orlov şi Kiricenco şi paralel cu ei I. 
Ciochină, efectuând o serie de studii experimentale, au ajuns la concluzia că 
răspunzătoare de concentraţiile mari ale carbonatului acid de sodiu din 
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suspensie este carbamatul ce se formează în faza gazoasă, se dizolvă şi, în 
urma hidrolizei, generează ionul bicarbonat. Pentru formarea carbamatului de 
amoniu, însă este necesară desorbţia amoniacului din soluţie, ceea ce se şi 
întâmplă aproape instantaneu la contactul dintre saramura amonizată şi gaze. 
În aceste condiţii mecanismul carbamatic de obţinere a bicarbonatului de sodiu 
are la bază procesele: 

 

       33 gL NHNH      (7.17) 

       2 4223 ggg NCOONHHCONH    (7.18) 

   Lg NCOONHHNCOONHH 4242     (7.19) 

         HCONH   OH2   434242 LLLL OHNHNCOONHH   (7.20) 

         HCONH 4334 LLLL ClNHNaHCONaCl    (7.21) 

       33 SL NaHCONaHCO     (7.22) 
 

Procesului global fiind exoterm, o parte din căldură este consumată de 
amoniacul desorbit, iar o altă parte, de apa vaporizată. În concordanţă cu 
această teorie carbamatică, procesul de carbonatare are structura prezentată în 
fig. 26. Notând cu  P procesele care asigură formarea carbamatului se 
poate scrie structura simplificată a procesului din fig. 27. În condiţiile 
înlocuirii proceselor care asigură aportul de dioxid de carbon al fazei lichide 
prin procesul global  "."

2CODiz se poate elebora mecanismul simplificat, 

prezentat în fig.28. Acest mecanism implică desfăşurarea procesului după 
reacţia globală: 

   43223 aqaqLaqaqaq ClNHNaHCOOHCONHNaCl  (7.23) 
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Fig. 26. Structura completă a procesului de carbonatare. 
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Fig. 27. Structura simplificată a procesului de carbonatare. 
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Fig. 28. Structura corespunzătoare mecanismului simplificat. 
 

Descrierea cantitativă 
 De multe ori, în descrierea cantitativă a procesului de carbonatare se 
apelează la reacţia globală: 
 

       43223 aqSLgaqaq ClNHNaHCOOHCONHNaCl   (7.24) 

    
Pe baza definiţiei gradului de transformare a clorurii de sodiu, 

considerat unul dintre indicatorii evoluţiei procesului de carbonatare, se poate 
stabilii relaţiile de calcul ale cantităţilor de bicarbonat de sodiu şi clorură de 
amoniu formate, ca şi cantitatea de clorură rămasă netransformată. Apelând la 
relaţia de definiţie, se obţine: 
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(7.25) 

 
respectiv, în unităţi masice: 
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 De aici: 
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 Calculul cantităţilor de componente implică cunoaşterea valorii reale 
sau teoretice, de la caz la caz, a gradului de transformare a clorurii de sodiu. 
Prelucrând relaţia de definiţie a gradului de transformare, se obţin următoarele 
expresii de calcul: 
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Dacă relaţia (7.25) se foloseşte pentru calculul gradului de transformare a 
clorurii de sodiu în condiţiile exprimării compoziţiei în fracţii echivalent 
ionice, relaţia (7.29) este utilizată în condiţiile exprimării compoziţiei în 
mol/L, echivalent/L sau dn/L. 
  În situaţii mai complexe se face apel la un model mai complex, 
incluzând gradele de transformare ale dioxidului de carbon, clorură de sodiu, 
bicarbonat de sodiu, amoniac şi apă. Pe baza acestui model, mai complex, se 
poate elabora şi modelul de bilanţ secundar, având ca variabile concentraţii, 
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unde mărimile    
** , gL mm sunt calculabile pe baza mărimilor determinate 

experimental, numite mărimi măsurate, - ,,
23 CO

leg
NH XX  

   gOHNH XX
g 23
,  şi a 

debitelor şi compoziţiilor la intrare), ca şi modelul de bilanţ termic.  
 

Analiza termodinamică a procesului 
 

 Stabilirea posibilităţilor maxime şi a influenţei parametrilor asupra 
gradului de utilizare a sodiului şi amoniacului reprezintă o etapă importantă a 
studiului procesului de carbonatare. Complexitatea procesului de carbonatare, 
unde coexiste la un moment dat trei faze, dintre care două sunt 
multicomponente, fac necesară simplificarea sistemului trifazic în trei perechi 
de echilibre bifazice, respectiv s-l, l-g şi s-g. Dacă ceea de a treia pereche de 
faze nu prezintă interes în studiu, echilibrul l-s şi l-g este abordat, urmărind-se 
definirea dependenţelor descrise de ecuaţiile:  

 ),,,,( 00'
3

RCCTPf NHNaClNaNaCl      (7.30) 

 ),,,,( 00
343

RCCTPf NHNaClNHNH      (7.31) 

Analiza termodinamică a procesului de carbonatare are în vedere, în 
primul rând, elucidarea acelor condiţii care permit obţinerea cantităţilor 
maxime de bicarbonat de sodiu, concomitent cu obţinerea unor grade mari de 
utilizare a celor doi reactanţi valoroşi ( NaCl şi NH3). Cum bicarbonatul de 
sodiu apare sub formă solidă, ca rezultat al generării suprasaturaţiei în urma 
unei reacţii desfăşurate în fază lichidă, se acordă prioritate studiului 
echilibrului l-s, care implică o fază solidă şi o fază multicomponentă lichidă în 
care se consideră reacţia globală (7.24) şi procesul de cristalizare (7.22). 
 În funcţie de raportul dintre dioxidul de carbon şi amoniac din sistemul 

luat în studiu, numit grad de carbonatare,   )100(
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(7.24) poate avea trei cazuri limită, respectiv: 
0   ) Ra , amonizate saramurii eacarbonatar  loc arenu  

100R   ) b ; carbonatarea are loc după reacţia: 

 //22)( 2432324 OHClNHCONaNaClCONH   (7.32) 

200) Rc ;  carbonatarea are loc după reacţia de dublu schimb: 

)// 24334 OHClNHNaHCONaClHCONH   (7.33) 
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Cum bicarbonatul de sodiu apare la echilibru doar la grade de 
carbonatare ce depăşesc 100, studiul echilibrului l-s are importanţă în 
intervalul .200100  R În acest interval procesul real este descris de 
sistemul celor două reacţii de dublu schimb (358) respectiv (359), sistem notat 
prin: 

 
//

 //22)(

24334

2432324








OHClNHNaHCONaClHCONH
OHClNHCONaNaClCONH

   (7.34) 

 
 Dacă sistemele la R=100 şi R=200 sunt sisteme cuaternare de dublu 
schimb, sistemul format din cele două reacţii este unul cu 7-2=5 componenţi, 
având 5 ioni diferiţi. Studiul echilibrului l-s într-un astfel de sistem diferă 
oarecum de situaţiile prezentate anterior la sistemul reciproc. Făcând însă 
referire la cele două sisteme cuaternare reciproce, este posibilă stabilirea unui 
model geometric care, apoi, prin utilizarea secţiunilor de R=ct., poate fi redus 
la sisteme cuaternare de dublu schimb. Astfel, dacă se consideră sistemul 
cvinar izobar şi izoterm, varianţa ei va fi: L=5+0-1=4, ceea ce înseamnă că 
diagrama compoziţiei este una cu patru dimensiuni. Considerând numai 
amestecul celor şase săruri anhidre, se obţine varianţa 3, deci diagrama salină 
are trei dimensiuni. Deoarece diagramele sărurilor anhidre ale celor două 
sisteme reciproce au forma de pătrat, suprapunerea a mai multor pătrate ce 
diferă prin raportul bicarbonat /carbonat generează un cub al amestecurilor 
saline. Proiectând în acest cub suprafeţele de număr apă constantă, rezultă 
diagrama compoziţiei în patru variabile. Orice plan de nivel corespunde unui 
sistem cuaternar reciproc cu gradul de carbonatare cuprins între 100 şi 200.  
 Analiza echilibrului l-s a pus în evidenţă următoarele: 

- gradul de utilizare a sodiului şi amoniacului devin egale la temperatura 
de 305 K, temperatură considerată optimă.  

- gradul maxim de utilizare a sodiului impune grad de carbonatare de 200, 
raportul reactanţilor în jurul valorii de 1,01, diluţie minimă; 

- utilizarea saramurii purificate ca sursă de clorură de sodiu conduce la 
obţinerea unor grade de utilizare ale sodiului inferioare cazului folosirii 
sărurilor ca reactanţi. Cu toate acestea saramura prin preţul său scăzut 
poate compensa diminuarea gradului de transformare pe care-l induce; 

- modificarea nesemnificativă a gradului de utilizare a sodiului cu 
creşterea presiunii nu justifică operarea procesului la presiuni mari; 
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 Asigurarea valorilor calculate ale gradelor de transformare presupune 
însă un anumit conţinut de amoniac şi de dioxid de carbon. Pentru a se obţine 
un grad de carbonatare cât mai apropiată de 200 în condiţiile păstrării 
raportului NaCl/NH3 optim, este necesară alegerea parametrilor procesului 
astfel încât gradul de desorbţie a amoniacului să fi minim, iar gradul de 
“absorbţie” a dioxidului de carbon să fie cel corespunzător existenţei în sistem 
a ionului bicarbonat. Definind gradele de transformare la echilibru pentru 
amoniac şi dioxid de carbon, se obţin relaţiile: 

 
   

 

 

   
  000

0

3

3

3

3

3

33
3

gNH

e
NH

LNH

e
gNH

LNH

e
LNHLNH

NH
e

n
RT
Vp

n
n

n
nn




   (7.35) 
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    (7.36) 

 
Se poate observa că valoarea gradelor de transformare teoretice sunt 

dependente de presiunea parţială a componenţilor. Cu cât presiunile parţiale 
sunt mai mari cu atât gradele de transformare vor fi mai mari pentru amoniac 
şi mai mici pentru dioxidul de carbon. Studiile termodinamice referitoare la 
echilibrul l-g în sistemul complex al carbonatării demonstrează faptul că 
valorile presiunilor de vapori sunt dependente de temperatură, raportul dintre 
dioxid de carbon şi amoniac şi concentraţia componenţilor din faza lichidă. 
Aceste dependenţe, obţinute pe baza prelucrării datelor experimentale, sunt 
prezentate sub forma dependenţelor grafice sau analitice. În ceea ce priveşte 
presiunea parţială a dioxidului de carbon, se poate observa că ea creşte cu 
temperatura şi pe măsura creşterii concentraţiei dioxidului din faza lichidă şi 
scade cu creşterea conţinutului de amoniac din soluţie. Cum gradul de 
carbonatare este impusă tehnologic la valoarea de R=200, diminuarea presiunii 
parţiale a dioxidului de carbon se poate realiza doar într-o mică măsură, 
acţionând asupra temperaturii.  
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  Prin modificarea temperaturii soluţiei, în sensul diminuării valorii 
acesteia, ca şi prin mărirea gradului de carbonatare se poate realizează 
reducerea presiunii parţiale a amoniacului la echilibru. Cantitatea de amoniac 
trecută în faza gazoasă depinde însă şi de volumul /debitul gazului introdus. 
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Apelând la bilanţul amoniacului, se poate scrie: 
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 (7. 42) 

Această relaţie reflectă influenţa concentraţiei iniţiale a dioxidului de carbon 
asupra cantităţii de amoniac trecută în faza gazoasă. Cu cât conţinutul de 
dioxid de carbon din gazul iniţial este mai mic şi temperatura sistemului mai 
mare cu atât va fi mai mare gradul de desorbţie a amoniacului. Existenţa 
acestui proces de desorbţie face necesară ca pentru a compensa amoniacul 
desorbit să se aducă din start saramură cu un conţinut mărit de amoniac. 
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Astfel, se recomandă ca pentru a se realiza la finele procesului de carbonatare 
raportul optim între clor şi amoniac total saramura amonizată va conţine un 
exces de 10…12 % NH3 faţă de valoarea optimă a raportului corespunzătoare 
gradului de carbonatare preconizat. 
 Analiza echilibrului l-g evidenţiază faptul că pentru realizare procesului 
de carbonatare în condiţiile gradelor de utilizare maxime ale clorurii de sodiu 
şi amonicalui este necesară 

- operarea procesului la temperaturi scăzute şi grade mari de 
carbonatare; 

- folosirea unor gaze cât mai concentrate în dioxid de carbon; 
- alimentarea reactorului cu o saramură ce conţine un exces de 

10..12 % NH3 faţă de concentraţia optimă. 
 

PROCESUL TEHNOLOGIC COMPONENT DE CARBONATARE 
 

 Analiza sumară, termodinamică şi cinetică, a procesului de carbonatare 
a permis stabilirea unor influenţe a parametrilor asupra posibilităţilor maxime, 
a productivităţii reactorului şi asupra calităţii bicarbonatului brut. Studiul 
echilibrului a arătat că pentru obţinerea unor grade mari de utilizarea a sodiului 
şi amoniului temperatura suspensiei finale trebuie să se situeze la 303-305 K, 
temperatură definită ca fiind optimă. Pentru obţinerea cantităţii maxime de 
bicarbonat este necesară asigurarea unui raport optim dintre reactanţi şi diluţie 
minimă, ca şi atingerea gradului de carbonatare 200. Îndeplinirea acestor 
condiţii necesare nu asigură însă nici viteză maximă şi nici calitatea dorită a 
bicarbonatului de sodiu. Aceste cerinţe de natură cinetică nu sunt realizabile la 
o singură valoare a temperaturii, fiind necesară adoptarea unui regim termic 
adecvat favorizării fiecărei etape esenţiale, în parte. Analiza cinetică a 
procesului de carbonatare a evidenţiat faptul că, atât din considerente de viteză 
de absorbţie a dioxidului, cât şi din considerente de calitate a bicarbonatului 
brut, este recomandat realizarea procesului în trei etape, şi anume: 

- obţinerea soluţiei saturate de R=80, caracterizată printr-o viteză 
mare de absorbţie şi de hidroliză a carbamatului, ceea ce impun 
carbonatarea cu gaze relativ bogate în dioxid de carbon, 
înmagazinând căldura de recaţie; 

- acumularea suprasaturaţiei până la valoarea ei critică, având ca 
cerinţe majore nivel scăzut al suprasaturaţiei critice, viteză mare 
de hidroliză a carbamatului, viteză mică de formare a germenilor, 
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grad scăzut de desorbţie a amoniaacului, ceea ce impune 
carbonatarea adiabatică, valorificând astfel căldura de reacţie; 

- carbonatarea în condiţiile lichidării suprasaturaţiei şi a creşterii 
cristalelor formate anterior, având ca cerinţe viteză mare de 
creştere de cristale, viteze şi grade ridicate de carbonatare şi grad 
mare de utilizare a sodiului. Aceste cerinţe sunt realizabile prin 
utilizarea gazelor concentrate, a aşa numitului gaz mixt cu cca. 70-
75 % CO2, aplicarea unei răciri lente, cca. 3-4 K/element, până la 
atingerea valorii temperaturii optime. 

 Cele trei etape ale procesului sunt realizate în instalaţiile clasice în faza 
de precarbonatare, carbonatarea în regim adiabatic şi carbonatarea cu răcire 
lentă. Reactorul specific care asigură desfăşurarea procesului în etapa doua şi a 
treia este de construcţie specială, având la partea superioară inele cu talere 
barbotoare, iar la partea inferioară, schimbătoare de căldură orizontale, care 
intercalează talerele cu clopote. În condiţiile funcţionării normale, reactorul se 
incrustează în câteva zile (3-5 zile). Crusta formată, având drept component 
principal bicarbonat de sodiu, îngreunează transferul de căldură şi diminuează 
secţiunea de curgere a celor trei faze, ceea ce impune îndepărtarea ei. În acest 
scop, reactorul este scos din funcţiune şi trecut într-o fază de dezincrustare. 
Ceea mai bună soluţie tehnică de dezincrustare s-a dovedit a fi spălarea cu 
saramură amoniacală, agitată prin barbotarea gazelor de cuptor: Reactorul de 
carbonatare întrat în regim de dezincrustare realizează concomitent cu 
dizolvarea reactivă a bicarbonatului de sodiu, conform reacţiei: 
 

        2NaHCO3+2NH4OH=Na2CO3+(NH4)2CO3+H2O  (7.43) 
 
şi o precarbonatare până la cca. 60 a gradului de carbonatare. Ca urmare, 
reactorul multiplu tip coloană îndeplineşte două funcţiuni, una de 
precarbonatare – dezincrustare (regim CB), alta de carbonatare – precipitare 
(regim CL). Scoaterea unui reactor din funcţia de carbonatare-precipitare şi 
conferirea funcţiei de precarbonator-dezincrustator este posibilă cu condiţia ca 
să existe o rezervă de capacitate şi o diferenţă de viteză intre cele două etape. 
Dacă timpul de incrustare este de 72-96 de ore iar numărul de reactoare 
lucrând în regim de precipitare este 4, rezultă că durata procesului de 
dezincrustare este cuprinsă între 72/4…96/4 ore. Viteza de dezincrustare, 
dependentă de gradul de carbonatare, de temperatură şi de debitul gazului 
insuflat, poate fi reglată astfel încât un reactor de dezincrustare să deservească 
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3-4 reactoare funcţionând în regim de carbonatare. Realizarea dezincrustării 
concomitent cu precarbonatarea saramurii amonizate permite reducerea 
debitului de gaze din reactorul ce funcţionează în regim de precipitare, 
creşterea timpului de staţionare în faza de carbonatare-precipitare, asigurând 
astfel timp suficient hidrolizei carbamatului de amoniu şi creşterii cristalelor 
de bicarbonat de sodiu. 
 Introducerea în circuit a unui moment de inerţie suplimentară asigură 
condiţii mai sigure în reglarea reactoarelor lucrând în regim CL, care se găsesc 
la diferite nivele de încrustare. În scopul realizării parametrilor tehnologici, 
reactorul operat în regim CL este prevăzut cu patru bucle de reglare, una 
pentru nivel, alta pentru temperatura suspensiei, a treia pentru debitul de 
extracţie corelat cu temperatura în zona adiabatică (tempertura inel 28), iar a 
patra, acţionat prin intermediul operatorului sau a pH-lui suspensiei, reglează 
debitul gazelor insuflate funcţie de titrul direct al soluţiei mume. 
 Atingerea gradului de carbonatare critic în faza de dezincrustare nu este 
recomandată datorită reducerii semnificativă a vitezei de îndepărtare a crustei. 
De aceea dezincrustarea se conduce numai până la R=60, ridicarea gradului de 
carbonatare la R=80 fiind în sarcina primului spălător al gazelor de la coloane. 
 În aceste condiţii, instalaţia de crabonatare se compune din 4-5 reactoare 
tip coloană, una evoluând în regim de precarbonatare dezincrustare şi 3-4 în 
regim de precipitare, un spălător al gazelor de la coloane şi un răcitor al 
saramurii amonizate precarbonatate (SAP). Interconectarea multiplă a 
reactoarelor este posibilă prin existenţa a mai multor colectoare şi ştuţuri de 
alimentare cu diferite fluide (două ştuţuri pentru lichide şi trei pentru sursele 
de gaze).  
 În condiţii normale de funcţionare a instalaţiei, saramura amonizată este 
alimentată în reactorul operat în regim CB. La baza reactorului se insufle 
gazele de cuptor cu 40-42 % CO2, având o presiune de cca. 0,27 MPa. 
Saramura amonizată, parţial precarbonatată, având 58-60 Dn/L CO2 şi o 
temperatură de 308-310 K este carbonatată în continuare pe seama gazelor cu 
10-12 % CO2, în primul spălător al gazelor, ridicând gradul de carbonatare la 
cca. 78-80. Saramura amonizată precarbonatată, cu temperatura de 313-318 K, 
reglată prin răcirea unei cote părţi în răcitorul spălătorului, este distribuită în 
cele 3-4 reactoare operate în regim CL. La baza reactorului se insuflă gazul 
mixt, iar la mijloc, gazele de cuptor. Această distribuţie a gazelor asigură o 
viteză şi o forţă motrice constantă de absorbţie pe toată înălţimea reactorului, o 
economie de energie, nefiind necesară comprimarea la 0,27 MPa a întregii 
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cantităţi de gaz, evitarea înecării şi, nu în ultimul rând, o reglare mai bună a 
raportului dioxid de carbon/ amoniac. Regimul termic adecvat este realizat 
prin asigurarea unei carbonatări în regim adiabatic, când temperatura la inelul 
28 ajunge la 338-345 K, urmată de răcirea lentă. La început răcirea este 
directă, folosind în acest scop gazul de cuptor insuflat la mijloc, cu 
temperatura de 305-311 K, apoi răcirea este realizată indirect cu apă, care 
circulă în ţevile schimbătoare. Temperatura finală a suspensiei, reglată 
automat, se cifrează la 300-305 K. Laptele de bicarbonat, având un conţinut de 
cca. 270 g NaHCO3/L, este evacuat din reactor, colectat în conducta ce 
alimentează vasul de nivel, de unde se distribuie la filtrele rotative la vid. 
Principalii parametrii funcţionali ai instalaţiei sunt prezentate în fig. 29,  
 Datele prezentate în tabel 30 subliniază abaterile faţă de valorile 
teoretice ale gradului de carbonatare şi gradelor de utilizare a sodiului şi 
amoniului. Situarea sensibil egală a celor două grade de transformare 
subliniază faptul că procesul a fost condus corespunzător, raportul ClT/NH3T 
situând sistemul final în vecinătatea diagonalei produşilor de reacţie, deci 
aproape de raportul optim. Nerealizarea gradului de carbonatare de 200 şi 
diluţia indusă de saramură a condus la diminuarea semnificativă a gradului de 
utilizare a reactanţilor. 
 

Elaborarea schemei procesului tehnologic de fabricare a sodei 
 

 Procesul tehnologic component de carbonatare furnizează, pe lângă 
laptele de bicarbonat şi gaze reziduale. Acestea au în compoziţie 20 % din 
dioxidul de carbon insuflat şi 10-12 % din amoniacul desorbit. Considerentele 
tehnico-economice şi ecologice impun valorificarea acestui component, ceea 
ce este realizat în procesul de amonizare. 

Obţinerea bicarbonatului de sodiu brut impune o anumită calitate 
saramurii amonizate, care la rândul ei determină concentraţia în clorură de 
sodiu şi în impurităţi interacţionabile cu ionii prezenţi în procesele de 
amonizare şi carbonatare. Ca urmare, procesele din amonte de carbonatare 
sunt destinate satisfacerii cerinţelor calitative ale procesului principal. 
Procesele din avalul carbonatării, separarea şi regenerarea amoniacului şi a 
părţii din dioxidul de carbon eliminat sub formă de bicarbonat sunt 
determinate de acelaşi proces. Interconectarea proceselor componente se face 
atât pe fluxul fazei lichide cât şi prin intermediul fazelor gazoase participante. 
În urma conexiunilor şi reciclărilor rezultă componenţa schemei din figura 29. 
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Fig. 29. Schema bloc a procesului tehnologic de obţinere a sodei 
 

  Din structura schemei se poate constata că în proces se introduc ca 
materii prime saramură, calcar şi, parţial, cocs, rezultând ca fluxuri soda 
calcinată, soluţia reziduală, gazele de ardere şi rezidiile solide de la purificare 
şi prepararea laptelui de var. De-asemenea, sunt folosite soda caustică drept 
reactiv de purificare, apă tehnologică, aburul ca surse energetice şi apa de râu, 
pentru răcirea masei de reacţie. Cum numai soda calcinată îşi găseşte utilizare, 
celelalte fluxuri ieşite, înglobând cca. 30 % din Na, 20 % din CO2 , 100% din 
clor şi calciu şi întreaga cantitate de inerte, constituie poluanţi ai solului, 
apelor şi atmosferei. Procesele tehnologice componente ale liniei de fabricare a 
sodei calcinate sunt şi ele relativ complexe. Acest lucru este datorat, atât 
calităţii fluxurilor prelucrate, cât şi restricţiilor tehnologice impuse de procesul 
de carbonatare. În cele ce urmează se prezintă succint procesele componente 
de pe fluxul saramurii, iar în final procesul de calcinare a bicarbonatului brut. 
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PROCESUL TEHNOLOGIC COMPONENT DE PURIFICARE A 
SARAMURII DE SONDE. 

 
 Saramura de sondă, obţinută prin dizolvarea sării geme, conţine pe lângă 
impurităţile solide o serie de impurităţi solubile, care ajungând în procesul de 
amonizare, pot conduce la formarea unor depozite solide sau, pur şi simplu, 
pot precipita, impurificând produsul finit. Principalii ioni impurifrictori sunt 
cei ai metalelor alcalino-teroase, care pot forma următorii compuşi: CaCO3, 
NaClNa2CO3MgCO3; MgCO33H2O, NaClMgCO3CaCO3; CaCO3Mg(OH)2, 
Mg(OH)2 etc. Alături de cationii prezenţi şi ionul sulfat poate conduce la  
formarea sulfaţilor de calciu în faza de regenerare a amoniacului. Având în 
vedere acestea, purificarea saramurii devine o necesitate. 

Dintre metodele disponibile, purificarea chimică precipitativă s-a 
remarcat ca deosebit de eficientă, mai ales că nu este necesară eliminarea 
completă a ionilor impuritate ci numai diminuarea concentraţiei lor sub limita 
periculoasă. În comparaţie cu aceasta, purificarea prin schimb ionic, deşi 
asigură o îndepărtare mai avansată a impurităţilor, nu se justifică economic. 
 Dintre multiplele posibilităţi de îndepărtare a ionilor de magneziu şi 
calciu, precipitarea sub formă de carbonat de calciu cristalin liat de hidroxid de 
magneziu s-a remarcat ca fiind cea mai simplă tehnic şi economic. Procesul 
este realizat într-o instalaţie relativ simplă, având drept utilaje de bază 
reactorul decantor, decantorul şi decantorul de nămol. Ca reactivi de purificare 
se poate utiliza soluţia de carbonat şi hidroxid de sodiu, soluţia de carbonat şi 
lapte de var sau laptele de var şi amoniacul. Metoda amoniac - dioxid de 
carbon nu este folosită deoarece necesită operarea la cald. Eliminarea 
impurităţilor în condiţiile formării unui precipitat cu viteză mare de 
sedimentare impun realizarea unui exces adecvat (0,05 gNaOH/L, 0,6..0,8 g 
Na2CO3/L), anumită ordine de adăugare (în funcţie de raportul Ca/Mg din 
saramură), o intensitate redusă de amestecare, amorsare şi uneori folosirea 
unor substanţe tensioactive. Pe tot parcursul procesului se au în vedere 
restricţiile impuse de procesul de carbonatare, respectiv, de evitare a diluării, 
fapt pentru care se lucrează cu soluţii de reactivi preparate prin dizolvarea 
substanţelor în saramură purificată. 

Procesul tehnologic clasic este prezentat schematic în fig. 30. Conform 
schemei, în saramura de sondă, preluată din rezervor, se dozează reactivii de 
purificare (soluţia de carbonat de sodiu cu 7-25 Dn/L iar soluţia de hidroxid cu 
75-80 Dn/L). Excesul de reactiv, stabilit în concordanţă cu gradul de 
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îndepărtare a impurităţilor, deci corelat cu evoluţia produsului de solubilitate a 
hidroxidului de magneziu, respectiv al carbonatului de calciu, situat în mod 
obişnuit la 0,05-0,1 g NaOH/L şi 0,4-0,5 g Na2CO3/L, agitarea, indusă de 
energia cinetică a saramurii şi amorsarea, realizată prin construcţia tip pipă a 
alimentatorului reactorului decantor, asigură formarea unor coprecipitate. În 
acest aglomerat liantul este hidroxidul de magneziu, încărcat pozitiv, iar 
calcitul cristalin, încărcat negativ, joacă rol de agregat. 

 
Fig. 30. Schema procesului tehnologic component de purificare a saramurii 
de sondă: 1-rezervor saramură de sondă; 2- vas nivel soluţie de carbonat; 3- 
vas nivel soluţie de hidroxid; 4- sisteme de dozare; 5- amestecător; 6- reactor 
decantor; 7- decantor; 8- decantor de nămol; 9- rezervor saramură purificată. 
 
 O parte din precipitat este eliminat periodic din reactorul cilindrico-
tronconic, ceea mai mare parte este evacuată sub formă de suspensie. 
Suspensia se alimentează în decantorul cu agitare mecanică cu braţe inegale. 
Saramura limpede, având 104-105 Dn/L NaCl, 0,02 Dn/L Ca2+, 0,007 Dn /L 
Mg2+, 0.25-0,3 Dn/l Na2CO3 şi 0,02-0,08 Dn/L NaOH, este evacuată prin 
jgheabul colector, iar şlamul transportat de braţul scurt al agitatorului 
decantorului. Şlamul este supus decantării în scopul recuperării saramurii 
purificate. În funcţie de caracteristicile saramurii de sondă, consumul specific 
de fază lichidă este 1,01-1,05 m3/m3 saramură purificată, iar consumurile de 
reactivi sunt de 4-6 kg sodă calcinată /m3 şi 0,6-0,8 kg sodă caustică /m3. 
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PROCESUL TEHNOLOGIC COMPONENT DE ABSORBŢIE A 
AMONIACULUI ÎN SARAMURA PURIFICATĂ 

 
 Absorbţia reprezintă faza din procesul tehnologic în care se realizează 
raportul optim dintre clorura de sodiu şi amoniac valorificând toate sursele de 
amoniac ale liniei. În condiţiile folosirii procedeului de filtrare la vid, la 
separarea bicarbonatului de sodiu din suspensie o parte din amoniac, împreună 
cu dioxidul de carbon şi apa, trece în faza gazoasă, generând astfel o sursă 
suplimentară de amoniac. Aceasta împreună cu gazele provenite de la 
regenerare/carbonatare este sursa internă de amoniac a liniei tehnologice.  

În condiţiile menţinerii procesului în sistem s-l, absorbţia este realizată 
în reactoare tip coloană cu talere barbotoare sau în coloane cu umplutură.  
  

PROCESUL TEHNOLOGIC COMPONENT DE CALCINARE A 
BICARBONATULUI BRUT 

  
Bicarbonatul brut este produsul procesului component de filtrare şi 

spălare a fazei solide rezultate în procesul de carbonatare. Cum, procesul de 
carbonatare este astfel condus încât să prevină cristalizarea altor componenţi 
decât carbonatul acid de sodiu, impurităţile ce însoţesc acesta provin exclusiv 
din soluţia mumă. Chiar dacă se apelează la spălare cu condens, este practic 
imposibilă îndepărtarea completă a impurităţilor. Dintre produsele sodice 
rezultate la prelucrarea bicarbonatului brut se menţionează ca deosebit de 
importante, soda calcinată, soda grea, soda cristalizată, soda caustică şi 
amestecurile mecanice ori stoechiometrice dintre carbonatul acid şi neutru de 
sodiu, utilizate mai ales în prepararea unor amestecuri detergente.  
 În liniile clasice, produsul principal este soda calcinată uşoară, iar liniile 
tehnologice mai noi realizează şi densificarea chimică sau mecanică a sodei 
uşoare, producând astfel soda grea mult solicitată de producătorii de sticlă. 
Transformarea bicarbonatului brut în sodă uşoară este realizată în urma unui 
proces complex de descompunere termică, având la bază reacţia de disociere 
termică a carbonatului acid de sodiu. Cum, bicarbonatul brut conţine alături de 
carbonat acid de sodiu şi impurităţile menţionate, transformarea lui în sodă 
calcinată nu se reduce doar la reacţia chimică de disociere. În condiţiile 
prelucrării produsului furnizat de filtre, care conţine 16-20 % apă, procesul se 
poate reda prin “ecuaţia caracteristică” şi a procesele de transformare: 
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       22 gL OHOH      (7.45) 

 22334 OHCONHHCONH     (7.46) 

  22334 OHCONHNaClNaHCOClNH   (7.47) 

  2 22323 OHCOCONaNaHCO    (7.48) 
 

Alături de aceste transformări, în sistem pot să apară o serie de reacţii la 
care participă reactantul solid şi produsul de reacţie solid. Astfel, în condiţiile 
unei umidităţi excesive se poate forma sesquicarbonatul de sodiu solid.  

 
 22 23232332 OHCONaNaHCOOHNaHCOCONa   (7.49) 

 
Descompunerea termică a acestuia se poate petrece direct sau prin 

intermediul sării Wegscheider. În acest caz apare sarea dublă anhidră, care se 
descompune la temperaturi mai mari decât bicarbonatul de sodiu. 

 

   53 22 22322323 OHCOCONaOHCONaNaHCO   (7.50) 
 

    623 23 2323322323 OHCONaNaHCOCONaOHCONaNaHCO  (7.51) 
  

Formarea sărurilor duble anhidre sau hidratate conduc la diminuarea 
vitezei şi la creşterea consumului de energie. Evitarea impurificării produsului 
finit cu săruri duble care înglobează bicarbonat netransformat se face, fie prin 
mărirea temperaturii în calcinator, fie prin diminuarea conţinutului de apă. 
Acest lucru, necesar numai în cazul bicarbonatului obţinut prin filtrare, este 
realizat prin aşa numita metodă cu sodă retur, când o bună parte din produsul 
calcinării este recirculat, fiind amestecat cu bicarbonat brut.  
 În condiţiile eliminării posibilităţii formării sesquicqrbonatului sau a 
sării Wegscheider, procesul descompunerii termice a bicarbonatului brut se 
descrie prin intermediul proceselor endoenergetice (7.45)..(7.48). Exceptând 
reacţia de disociere a carbonatului acid de sodiu, celelalte procese se 
desfăşoară cu grad de transformare unitar, ceea ce simplifică foarte mult 
descrierea stoichiometrică a procesului, fiind necesară cunoaşterea doar a unui 
singur grad de transformare. Gradul de transformare a carbonatului acid de 
sodiu se poate calcula pe baza mărimilor măsurate, apelând la relaţia: 
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Analizând evoluţia temperaturii de disociere a diferiţilor compuşi 
implicaţi în proces se constată că bicarbonatul de sodiu se descompune la 374 
K, monohidratul carbonatului de sodiu la 379 K, sesquicarbonatul la 384 K, iar 
sarea Wegscheider la 399 K. Compuşii amoniacului, incluzând şi clorura de 
amoniu, nu mai sunt stabili în sistem la această temperatură. Pentru a evita 
impurificarea solidului cu bicarbonat nedescompus se lucrează la temperaturi 
de 453 ..473 K. La aceste temperaturi faza solidă este carbonatul de sodiu.  
 Principalii parametrii care determină viteza descompunerii termice a 
carbonatului acid de sodiu sunt temperatura, mărimea particulelor şi modul de 
asigurare a căldurii necesare disocierii. Fiind un proces endoenergetic, 
temperatura are o influenţă semnificativă şi favorabilă asupra vitezei 
procesului. Acelaşi lucru se poate spune şi despre dimensiunea particulelor, cu 
cât sunt mai mici cu atât va fi nevoie de o durată mai mică de descompunere.  
 Industrial, descompunerea termică a bicarbonatului brut se realizează în 
două tipuri de reactoare: în strat fluidizat cu încălzire directă şi în reactoare cu 
amestecare cu încălzire indirectă, numite şi cuptoare cu calcinare cele încălzite 
radiativ cu gaze şi simplu calcinatoare, cele încălzite cu abur. Stratul fluidizat 
se remarcă prin coeficienţi de transfer mai mari şi prin productivităţi ridicate. 
Reactoarele cu amestecare sunt mai robuste, relativ uşor de exploatat şi permit 
prelucrarea bicarbonatului cu umiditate mai mare (14-18 %). Un alt 
impediment al aplicării stratului fluidizat este legat de asigurarea agentului 
termic şi de fluidizare în condiţiile când se ştie că faza gazoasă este sursă de 
dioxid de carbon. Folosirea dioxidului de carbon fierbinte, necesită o 
temperatură de calcinare mare, ceea ce creşte costul transformării. Înlocuirea 
parţială sau totală a dioxidului cu abur supraîncălzit constituie soluţie 
tehnologică mai fiabilă, mai cu seamă dacă ţinem cont că apa se poate separa 
prin condensare din gaze. Reducerea sub 6 % a umidităţii, conferind astfel 
proprietăţi de curgere solidului, constituie impedimentul major în folosirea 
stratului fluidizat, în cazul instalaţiilor care au adoptat filtrarea ca procedeu de 
separare. În cazul instalaţiilor de separare cu centrifuge filtrante această 
problemă este rezolvată din start. Se poate considera că la separarea prin 
filtrare calcinatoarele cu foc sau cu abur sunt mai adecvate, pe când, în cazul 
separării prin centrifugare, se recomandă reactorul în strat fluidizat.  
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